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PREFÁCIO

Nossos grandes mortos
O Ministério da Educação, a partir de 1936. promove uma série de conferências sob o título geral de
"Nossos grandes mortos".
Há duas finalidades na iniciativa.
A primeira, de caráter patriótico. Nenhuma mensagem, nenhuma lição tem tanta influência educativa
como o exemplo.
Por que deixar no esquecimento as vidas ilustres
de nossa história? Por que não trazer constantemente
à meditação dos jovens essas figuras que serviram à
verdade, lutaram pela justiça, ou se sacrificaram pela
liberdade, defesa e honra da pátria?
De Júlio César diz Suetônio que foi incluído no
número dos deuses não somente por um decreto do
senado, mas ainda pela persuasão do povo. Este é o
destino dos notáveis. O que, porém, constitui a maior
glória deles é ficar entro os homens, como uma claridade, como um comando.
Demos esse lugar aos nossos grandes mortos, aos
verdadeiramente grandes.

A outra finalidade é de natureza científica. Quantas figuras admiráveis de nosso passado ainda não foram devidamente estudadas ! Quantas andam narradas de modo incompleto e talvez com erro!
Representará, pois, alguma cooperação com os
nossos estudos históricos esboçar essas biografias,
acender a curiosidade, suscitar a pesquisa e a controvérsia com relação a nomes muitos vezes postos de
lado.
Publicadas em livro, com notas bibliográficas e cronológicas, as conferências terão certamente maior utilidade.
Propôs-se a essa divulgação a Editora AGIR —
Artes Gráficas Indústrias Reunidas, S. A. É um esforço
que o Ministério da Educação considera como valiosa
cooperação prestada à sua obra educativa e cultural.

D. V I T A L
A presente biografia de D. Vital foi
escrita a pedido do ministro Gustavo

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944.
GUSTAVO CAPANEMA

Capanema, e constituiu uma das conferências da série

"Nossos grandes

mortos". O autor a leu no dia 7 de
abril de 1937, em sessão realizada no
salão Leopoldo

Miguez

da Escola

Nacional de Música

1. O berço do Predestinado

O mais antigo núcleo de população, com jeito de
civilizada, que houve no Brasil, foi a capitania de
Duarte Coelho, em Pernambuco. Duarte Coelho tinha
produzido algumas façanhas militares na índia, que
uns literatos da época haviam celebrado com letras de
má valia. Veio esse fidalgo, considerado da melhor nobreza portuguesa, para aquela capitania, com sua mulher, da casa dos Albuquerques, outros senhores nobres, cavalheiros, colonos e mais outro Albuquerque,
seu cunhado.
Estamos cansados de saber, por intermédio dos
nossos primeiros compêndios de História do Brasil, que
foi a capitania de Duarte a que mais prosperou. Nessas
nossas familiares prosperidades da incipiente história
do país não nos esqueçamos nunca de incluir a farta
mestiçagem que nessa capitania pernambucana avultou, alimentada no próprio sangue limpíssimo dos Albuquerques: o supra-aludido cunhado do donatário,
quando obrigado pela Rainha, escandalizada com as
suas "libertinagens", a contrair imediato matrimónio,
apareceu com cerca de onze filhos naturais de mancebas índias e da filha do tuxaua Arco-Verde. É natural,
pois, aparecerem tantos Albuquerques dentro e fora
dos primórdios de nossa história, — um Jorge de Albuquerque, celebrado em péssimos versos na Prosopo-
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peia, de Bento Teixeira, e tanto tempo depois urna
D. Antônia Albina de Albuquerque, mãe de D. Vital.

Quatro anos depois de D. Vital, nasceria Castro
Alves para, com seu entusiasmo juvenil e seu grande
talento verbal, purificar a poesia de assunto negro, da
cusparada avinhada do "Boca do Inferno".
Pois bem, um dia, a negra escrava da família do
futuro bispo capuchinho, tendo ido pastorear uma vaca,
e se distraído de prestar muita atenção ao animal, entrou um tio do futuro capuchinho a espancar a escrava,
que devia pagar pelo dano da vaca. António, vendo
aquilo, foi buscar um pau e arrumou tal cacetada no
tio que este largou a preta. Percebendo essas disposições de energia e força em seu menino tão devoto e tão
franzino, a mãe de António viu que ele iria dar "um
homem de espanto" e assim lhe chamou mais tarde,
quando o moço suave se transformava repentinamente
num homem duro para brigar com o Imperador, com os
maçons, com os diplomatas do reino, com o secretário
do Papa, com quem aparecesse contrário à justiça e
contrário à verdade.
Eu nunca vi expressão mais ingénua, mais lírica e
mais certa do que a desta Albuquerque, representando
o caráter ao filho. Um "homem de espanto" — um homem jovem, doente, fraco, capaz de enfrentar as maiores forças do mundo de então: a maçonaria e o Governo. Era de espantar! E verdadeiramente o humildíssimo franciscano espantou o erro, espantou o regalismo,
espantou a corrução dos seus juizes, espantou os seus
carcereiros, os seus algozes, espantou a força, espantou
o rei. E um dia o santo papa Pio IX, verdadeiramente
admirado, verdadeiramente espantado de possuir pasior tão forte e tão espantoso, desce de seu trono, quebra

2. Nascimento de um "homem de espanto"
O menino nascera prematuro, de sete meses, no
Engenho Aurora, da freguesia de Itambé, na Paraíba,
a 27 de novembro de 1844 (l). Um padre, chamado
Francisco Santana, batizou-o quatorze meses depois
com o nome do pai, que era António.
Nesse tempo, o conceito que a gente presumida de
branca, como Gregário de Matos, a quem já se chamou de precursor do abolicionismo, fazia do negro, era
mais ou menos assim:
"Os brancos aqui não podem
Mais que sofrer e calar
E se um negro vão matar
Chovem despesas.
Não lhe valem as defesas
Do atrevimento de um cão
Porque acorda a Relação
Sempre faminta."
O capadócio versejador — que perambulara por
Pernambuco com. seu violão, sua cachaça e sua irreverência em versos, deveria, em matéria de abolicionismo, ter registrado essa obrigação de "despesa com a
Relação faminta", quando os brancos, devido ao "atrevimento de um cão", tinham que sangrar um preto. As
defesas dos brancos não valiam nada e assim "aqui
não podiam mais que sofrer e calar".
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toda a praxe adotada nas recepções, e abraçado brasileiramente o D. Vital, põe-se a exclamar, comovidc:
"Mio caro Olinda! Mio caro Olinda!"
i*
3. As leiras e o caráter de um Capuchinho

Iniciou António os seus primeiros estudos cem o
padre Generoso Bandeira, na escola pública de Itambé.
Atingindo os nove anos, o pai o matriculou no colégio
do Benfica, no Recife. Quando aluno deste colégio, a
mãe o recomendara aos Missionários Capuchinhos da
Fenha. Dessas relações do menino com os santos missionários se fortalecera a vocação de António. Aos
quinze ancs entra no Seminário de Olinda e nele, a 16
de dezembro de 1860, D. João Marques Perdigão cinge-Ihe a veste talar e abre-lhe tonsura e, terminado o curse
de Filosofia e o primeiro ano de Teologia, António
parte para a França. Chega a Paris a 21 de outubro
de 1862, e ingressa com seus dezoito anos no Colégio de
São Sulpício. Mas sobre ele a atração do Poverello de
Assis não pára, e o estudante vai amiúde orar na capela do Convento dos Capuchinhos, à Rue de Ia Santé.
Concluído o primeiro ano letivo no Seminário de São
Sulpício, o clérigo entendeu de realizar a sua vocação:
ser capuchinho. O provincial dos Capuchinhos na França, frei Lourenço, desanimou o clérigo: a Ordem Seráfica requer boa disposição física, boa saúde, grande resistência, e o jovem brasileiro era o contrário, justamente — magro, pálido, sem forças pcfra aguentar os rigores da regra severíssima. Seriam falas convincentes
a qualquer que não. fosse propriamente um homem de
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espanto. Frei Lourenço não sabia que espécie de vontade estava à sua frente. António queria entrar na
Ordem. Nem o seu superior poderia vedar um caminho
por onde António pretendia ir, principalmente quando
este caminho ia ter a Jesus Cristo. Vencido e convencido, deixou-o entrar para o noviciado. O homem de
vontade e de espanto, conseguida a carta de aceitação, partiu na manhã do dia seguinte, para Versalhes,
onde se achava o convento do noviciado. No dia da
Assunção da Virgem recebeu o hábito e o nome do
guia dos Mártires de Marrocos — filho dileto de São
Francisco de Assis, e António passou a chamar-se, então — Frei Vital Maria.
Estava Frei Vital dentro do Convento de Versalhes,
rnau grado a desconfiança dos superiores. Mas agora
eram o padre-mestre Frei Saviniano e o vice-mestre
Frei Afonso que duvidavam dele e procuravam pôr à
prova a vocação e a resistência do noviço. Frei Saviniano julgava-o um nordestino simplório. Pior ainda o
vice-mestre que, percebendo a energia do noviço, pretendeu dobrá-la com as mais duras provas de obediência a que o submeteu. Se o paraibano, durante aquele
rigoroso inverno, se aproximava do braseiro onde os outros frades se aqueciam, ele mandava-o retirar-se, chamandc-o de intruso. O homem de espanto obedecia e
retirava-se para os corredores vergastados de vento e
de invernia.
Uma noite, Frei Vital experimentou chegar perto do
fogo para esquentar as mãos enregeladas; vendo-o, o
vice-mestre ordenou que ele tomasse do espanador
para tirar as teias de aranhas da sala; com este exer-
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ciciozinho as mãos ficavam quentes. Frei Vital foi buscar o espanador; mas, não vendo teias nem aranhas, espanou o ar dos cantos do salão, tangeu hipotéticas aranhas das paredes lisas com tal precaução e cuidado
que o vice-mestre ficou desconfiado de que houvesse
aranhas de verdade. Depois de concluída a tarefa, veio
aquecer as mãos, de novo, no braseiro.
-Volte e vá terminar seu trabalho, que foi muito
mal feito! — gritou o vice-mestre.
Frei Vital foi buscar de novo o espanador e espanou outra vez as aranhas invisíveis, com um fervor tão
grande, catando os insetos irreais com tal segurança,
que o vice-mestre disse para ele:
— Qual! com V. ninguém pode! V. não se zanga!
V. obedece! V. acaba vencendo!
Este inverno do ano de 1863 foi rigoroso de mais e,
quando chegou o mês de março, o nordestino pegou
uma laringite para o resto da vida.
- Pode ser que, chegando a Primavera, eu fique
bom! Pode ser! —• pensou ele.
E veio a Primavera, e o mal se agravou. Foi ao
padre-mestre e contou como estava. O padre-mestre
disse-lhe:
- Homem, o melhor meio de a gente se livrar de
uma moléstia é não fazer caso delal
Ora, que Frei Vital teria nesse apertado noviciado
de espanar aranhas que não existiam e não sentir as
dores de uma doença que existia realmente!
Dois dias depois piorou: veio o médico, julgou o
caso sem jeito: só podia receitar paliativos. E nesse
ponto falou uma velha prosa de médico: "se o tivessem

chamado uns três dias antes, ele teria atalhado a moléstia. Agora não podia".
Chegara o tempo da profissão e dos primeiros votos. Então o padre-mestre teve na laringite recente de
Frei Vital um motivo poderoso paia barrar-lhe as pietensões. Diante da comunidade, reunida em escrutínio,
o superior manifestou sua formal oposição: o rapaz
era doente e fraquíssimo, não suportaria os rigores das
lutas que a Ordem tinha que enfrentar em todos os
sentidos.
Vê-se que o padre-mestre não era um homem com
reais aptidões proféticas e nem sequer imaginava a formidável, luta que a fraqueza daquela constituição ia
vencer. Mas a comunidade, não se conformando, indagou do comportamento e de outras virtudes vocacionais
de Frei Vital, e, como todas as informações eram favoráveis, o conselho, por unanimidade, aprovou a admissão do paraibano.
Em 19 de outubro de 1864 entrou para a profissão.
Nesse dia o padre-mestre, ao cumprimentá-lo, lhe
falou:
- Você nunca prestará para coisa alguma, nem
mesmo chegará a ser sacerdote.
Jamais se viu palpite mais errado: o homem que
não chegaria a ser sacerdote, foi bispo aos vinte e sete
anos e meio!

l»

4. Doente em terra estranha

Agora, Frei Vital entraria numa verdadeira peregrinação, de mão em mão de médico, à procura de ali-

20

JORGE DE LIMA

vio porá sua garganta. De Versalhes andou por Perpinhão, por Periguex, por onde lhe aconselhassem esperança de cura. Em Perpinhão, o especialista Dr. Puig,
depois de examinar a laringe de Vital, aplicou-lhe um
vesicatório no braço. Compreende-se que, com tais medicamentos, Frei Vital nunca podia ficar bom. Além do
disparate médico — o disparate involuntário do enfermeiro: Frei Apolinário, encarregado de aplicar os remédios, vendo a chaga do vesicatório inflamada, pôs
em cima da escara uma compressa de água tão quente
que o enfermo esteve a ponto de desistir desta rigorosa
cura. Com receio do inverno iminente, o padre geral
da Ordem em Roma foi consultado se o jovem paciente
poderia terminar o curso em São Paulo, onde capuchinhos dirigiam também o Seminário Episcopal. Não era
possível. Se Frei Vital quisesse, não oporiam nenhuma
dificuldade na dispensa dos votos; e assim regressaria,
quando quisesse, à sua pátria; mas, se desejasse fazer
parte da Ordem, que ficasse na França, mesmo com
sacrifício da sua própria vida.
Frei Vital obedeceu. Foi quando o seu enfermeiro,
Frei Apolinário, nomeado superior do Convento de Perpinhão, permitiu-lhe que fosse aos banhos de mar numa
praia do Mediterrâneo. Mas isso durou pouco, porque,
depois de Frei Apolinário, a Ordem foi regida por Frei
Cipriano, homem neurastênico, que muito maltratou
Frei Vital. Um dia Frei Vital perguntou humildemente a
este superior qual o motivo de tanta severidade para
com ele.
— Eu mesmo não sei a razão; sei é que o faço sofrer muito!
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Com uma laringite rebelde e tantos contratempos
atravessados na garganta, Frei Vital terminou o estudo
de Teologia Dogmática e recebeu as ordens menores,
transferindo-se de Perpinhão a Tolosa, a fim de preparar-se para o sacerdócio. Aí em Tolosa os frades
eram, pelo contrário, tão afáveis que até uma estação
em Vernet-les-Bains obtiveram para ele. Com três semanas de repouso e mais os carinhos dos companheiros, parece que a saúde lhe renasceu. Aparentemente
restabelecido, Frei Vital fez tais progressos em seus estudos que, a 2 de agosto de 1868, D. Desprez, arcebispo de Tolosa, lhe conferia o presbiterato, na Igreja da
Imaculada Conceição de Matabieau.
Agora podia regressar ao Brasil; agora o capuchinho ia provar que seria melhor "homem de espanto" do
que o tinha sido em terra estranha.
5. A vocação do professor

/
. . . .
A 24 de outubro desse mesmo ano, embarcou em
Bordéus, com destino a Pernambuco. Reviu os pais. A
14 de fevereiro embarcava para São Paulo, professor
do Seminário.
Escrevendo ele então ao padre geral, nos inteiramos dos contratempos de viagem, ao lermos este final
de carta: "A 14, não obstante meu abatimento físico,
embarquei para São Paulo. O estado de minha saúde,
ainda mal restabelecida, forçou-me a desembarcar em
Alagoas no dia seguinte, interrompendo assim a viagem. Passei doente todo o resto de fevereiro e o princípio de março. Além disto tive também de esperar trin-
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ta dias pelo vapor que me devia levar ao Rio de Janeiro, onde cheguei a 23 de março, indo hospedar-me no
Convento de nossos padres. Desde 3 de abril acho-me
no Seminário de São Paulo, onde estou contente e sinto-me feliz".
A bonança mais uma vez veio entre duas tempestades: Frei Vital passou em São Paulo três anos, com
o. saúde melhorada, pregando, ensinando, servindo a
Igreja de Cristo.
6.
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escrevesse uma longa carta, convencendo-c de que a
sua pouca idade não o invalidava à dignidade oferecida e que tudo eram disposições do Alto:
"Os sentimentos manifestados em tua carta,
amado filho, firmemente nos persuadem de que,
se bem que não tenhas ainda idade madura para
o gravíssimo cargo episcopal, és realmente a ele
chamado por Deus".

Nomeação inesperada de Bispo
7. No Palácio da Soledade

E tudo decorria tranquilamente quando, em maio
de 1871, o ministro do Interior, Ministro do Império,
como então se dizia, João Alfredo Correia de Oliveira,
enviou ao capuchinho o seguinte ofício, muito honroso
para o jovem frade, apesar do solecismo:
"Sua Majestade o Imperador,
• Tendo em -vista as virtudes e o mérito reunidos na pessoa de V. S., decidimos, por decreto de
21 do corrente, nomear-vos bispo da diocese de
Olinda, vaga pela morte de D. Francisco Cardoso
Aires.
,
Fazendo-vos esta comunicação, esperamos
uma pronta resposta, a fim de podermos expedir
em tempo oportuno pelo Ministério do Interior, a
carta de apresentação." (2).
Frei Vital não aceitou a nomeação de D. Pedro
sem muita resistência. Foi necessário que o Papa lhe

Frei Vital foi sagrado bispo a 17 de marco de
1872, na Catedral de São Paulo, tendo sido sagrante
o bispo do Rio de Janeiro - - D. Pedro Maria de
Lacerda.
D. Vital escrevera incontinenti, ao vigário capitular de Olinda — monsenhor João de Paiva Torres,
dando-lhe poderes para substituí-lo até o dia em que
em Pernambuco tomasse posse. E compôs sua primeira carta pastoral, em que fazia suas as palavras
do santo bispo de Hipona. "Segundo Santo Agostinho,
explicava ele, a incumbência do bispo é repreender os
turbulentos, apoiar os fracos, instruir os ignorantes,
estimular os remissos, increpar os desordeiros, humilhar os soberbos, pacificar os litigantes, socorrer os pobres, defender os oprimidos, aprovar os bons, sofrer
os maus, e amar a todos!"
A 22 de maio, D. Vital saltava em Pernambuco,
de bordo do "Ceará". O cortejo que se formara para
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acompanhar o bispo era enorme. Nunca se vira tão
festiva manifestação de massa. Iam todos: pessoas do
governo, brancos, pretos, mulatos, operários, agricultores, burocratas, mulheres, crianças, doentes, aleijados,
crentes, descrentes, maçons, curiosos e interessados.
Junto de D. Vital seguia em passo de procissão D. António de Macedo Costa, que passava, por coincidência,
no Recife, rumo ao Rio de Janeiro. Desde esse dia de
glória começariam a ser companheiros em todos os
júbilos e tribulações.
D. Vital ocupou o seu Palácio Episcopal que era
o Palácio da Soledade. Chegando a essa suntuosa
casa, ordenou a mais completa pobreza franciscana
em seus aposentos particulares. Havia escravos a seu
serviço: dispensou os escravos. Um bispo é igual a
um preto, aos olhos de Cristo. E ainda reconhecendo
que a sua espoliação voluntária não era bastante e
vendo o colchão macio de seu leito, não quis colchão
e dormiu sempre numa esteira de peri-peri, como o
mais pobre dos sertanejos. E ele era sertanejo. Dormir
pouco é dever de todo verdadeiro pastor vigilante:
quase passava as noites em claro, orando pela Igreja,
pelos inimigos da Igreja, orando, orando pelo mundo.
O bispo de Olinda era homem de combate e homem
de coração. Um cilício e um cinto de ferro demoravam
dia e noite debaixo de suas vestes. Abriu as portas do'
palácio aos pobres, aos infelizes, a todos os atribulados que lhe quisessem 'falar. Era muito fácil poder conversar com esse bispo, tão simples!

8.
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Ambiente social

A época em que apareceu é que era das mais
complicadas e confusas que jamais houve. Igual a ela
só mesmo esta em que vivemos!
,
Desencadeara-se no mundo a guerra mais feroz
contra a Igreja de Cristo. A França começo:ia a agressão com a Comuna de Paris. A Alemanha, sob von
Bismarck, impunha o seu dogma da Kulturkampf e
desenvolvia uma tremenda opressão contra os católicos de sua terra. Prendeu, encarcerou, processou os
bispos mais importantes, dissolveu associações, confiscou, expulsou. Na Rússia cismática as igrejas católicas foram entregues aos inimigos de Roma; deportaram para a Sibéria mais de mil e duzentos padres, mataram duzentos mil gregos católicos, trucidaram bispos
e sacerdotes sem conto. Na Espanha confiscaram os
bens eclesiásticos e reeditaram ao pé da letra as perseguições da Alemanha e da Rússia! No México, na
Venezuela, as mesmas espoliações; no Equador trucidaram, à porta da Igreja, o Presidente católico Dom
•Garcia Moreno! E, no Brasil ?
No Brasil, meus senhores, os maçons andavam
de opa, os padres eram grãos-mestres, o Imperador fazia sonetos e se congratulava com os republicanos. O
mundo estava virado. Pairava sobre ele uma fuzarca
universal; o Dr. Puig examinava a garganta de um
santo e receitava sinapismos no braço; um menino tirha de dar no tio para livrar uma escrava; os vice-mestres dos conventos, a título de exame de vocação,
mandavam os noviços pegar aranhas onde nem teias
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havia, e, no Recife, paia onde fora um bispo decente,
os irmãos do Santíssimo Sacramento ainda não tinham feito sua primeira comunhão. Em toda a parte
do mundo a maçonaria, força das mais poderosas, armava revoluções e combatia a Igreja. Basta ler obras
vulgaríssimas como Leg Forces Secrètes de Ia Revolution, de L. Poncins, Der Franzosísche Geist und díe
Fr.'. M.', do Dr. Wilhelm Ohr, ou Constitutions of the
Freemosons oí the premier grand Lodge oi England, de
W. J. Hugban, e centenas e milhares de outias obras
sobre o assunto. Charles Maurras ou Delassus batem
essa questão repisadíssima.
,
No Brasil havia a crença de que a maçonaria era
diferente, nessa presunção muito brasileira de que todos os leões estrangeiros têm que ser sossegados debaixo deste céu e deste clima. Pois bem, foi esse leão
sossegado e aclimatado que justamente provocou entre nós os acontecimentos mais feios e mais imbecis de
toda a história do Império. Então vejamos como as
pessoas mais bem intencionadas, mais austeras, mais
respeitáveis se viram de repente arrastadas por verdadeiro tufão de incoerências, de maldade, de chatice
humana.
,
Pelos tempos de D. Vital a maçonaria meteu-se
dentro da Igreja, mandando nos padres molengas, gritando para os sacristães, fazendo comícios e eleições
sob o teto sagrado, só faltando dizerem missas os
grãos-mestres ou se criar a irmandade de São Sebastião José de Carvalho. O velho decente quy foi Cairu
dizia que ioda aquela geração sem gosto conhecia só
um livro, o Catecismo do cidadão francês, de Volney.
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É verdade que muitíssimos maçons de hoje, com exceção de uma minoria culta que frequenta as lojas, sem
saber da história e da origem da grande sociedade
secreta e ignorando por igual os deveres da religião
em que nasceram, enfiam a opa e o avental indiferentemente, entronizam em suas salas o Coração de
Jesus e votam nas oficinas maçónicas protestos contra o ensino religioso nas escolas do Brasil. Porém,
naqueles tempos de D. Vital, a coisa era mais feia,
porque retribuía o padre as visitas do maçom.
As irmandades eram compostas de pedreiros-livres e nas lojas pululavam os padres mestres. Ora,
que as duas instituições se enfraqueciam assim, vestindo os mesmos hábitos exteriores e interiores. Alguns
maçons, que não honram de modo nenhum a sua poderosa companhia, têm feito definhar a célebre Ordem, quebrando-lhe a tradicional solidariedade, dessorando-lhe o prestígio mundano, apegados no que menos vale numa agremiação política, ao rito; transformaram a maçonaria e se gabam de que tia é uma
espécie de sociedade beneficente, literária e recreativa.
Viveiros de Castro asseverava que ela era uma
espécie de grémio urbano de literatura. A gente duvida que, mesmo hoje, seja ela essa coisa ridícula. O
certo é que Viveiros de Castro não falava a verdade.
Alexandre José Barbosa Lima, que em 1908 não
era o convertido como tão docemente morreu, escrevia
r.a Revista do Instituto Histórico Brasileiro:
"equiparados a empregados públicos, sujeitos ao
ministro do Império e subsidiados pelo Orçamento
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como os demais funcionários, ficavam, em troca
de mesquinha dotação orçamentaria, os ministros
da Igreja Católica quebrantados na sua autoridade sob a tutela suspicaz do jus cavendi, do recurso
à coroa, do placet imperial e do exequatur. Dessa
deplorável condição jurídica defluiu a perseguição religiosa".
,
Se houve perseguição religiosa, a maçonaria, sob
cujo arrocho tal perseguição se deu, deixava de ser o
que Viveiros de Castro asseverava: "Na época da
questão religiosa, a maçonaria brasileiro: já havia
perdido o seu caráter político e era simplesmente uma
instituição beneficente, literária e recreativa."
Basta contar a história, para se ver que o tal sociedade literária e recreativa daqueles tempo?, além de
um sem-número de humilhações a que forçou a Igreja,
por ocasião da questão religiosa, chegou ao ataque à
mão armada, invadindo, no dia 10 de fevereiro de
1873, no Recife, o colégio e a capela dos padres jesuítas, ferindo três religiosos e arrasando totalmente o jornal católico A União. Tal a sociedade beneficente, literária e recreativa de então. Mas a verdade, infelizmente, é que foi ainda o padre desviado de seus deveres o principal provocador da questão religiosa, com
o mesma facilidade com que outrora pelos tempos de
17 e 24 fazia revoluções.
9. A questão religiosa
A questão religiosa nasceu no Rio de Janeiro. Foi
que, a fim de festejar o aniversário da lei d& 28 de se-
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tembro sobre a escravidão, o Visconde do Rio Branco,
grão-mestre, deu a palavra ao orador inlerino do
Grande Oriente do Lavradio, padre José Luís de Almeida Martins, para fazer o discurso. A bela peça de arquitetura do padre decorreu em grande estilo e entusiasmo maçónicos.
,
Sabendo disso, o bispo D. Pedro Maria de Lacerda suspendeu o padre das funções do púlpito e do
confessionário.
Quando D. Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira
chegou a Pernambuco, a maçonaria andava, portanto,
assombrada por causa da suspensão do padre.
Então os maçons, contrariados por isso, atacavam
com maior ímpeto através de sua imprensa, a Pio IX,
a quem chamavam "soberano estrangeiro" e "manipanço de dogmas" e impiedosamente apedrejavam o
dogma proclamado pelo grande Papa como homenagem, do mundo católico à Virgem Santíssima.
Principiou logo o grande bispo por enviar ao pessoal de sua diocese uma circular, aconselhando cautela com os lobos de seu rebanho e garantindo que
não se resignaria ao papel de pastor que não liga às
suas ovelhas. Isso queria dizer: o bispo de Olinda
era um homem moço, que queria a sua Igreja limpa,
que não vinha para ali a fim de ficar na indolência,
vendo o intruso nos recintos sagrados mangar do seu
episcopado e do Sumo Chefe. O bispo de Olinda sabia
e agia. O bispo de Olinda não precisava do endosso
da associação secreta a que recorriam seus inúmeros
companheiros de batina. O bispo de Olinda, na sua
pureza, era um escândalo para os vícios da época.
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Assim, nem dois meses tinham decorrido de sua chegada a Pernambuco, ordena o grande capuchinho que
ninguém vá a qualquer cerimónia religiosa, quando o
convite fosse feito pela maçonaria. A maçonaria não
podia convidar um cristão para assistir a missas,
como o fizera para festejar o aniversário de uma loja
dali. A gente fica mesmo tola ao ver uma incoerência
tão funda: dar graças a Cristo, porque uma sociedade
anticristã prosperava. Como pitoresco nada mais há na
terra. Porém, o Bispo era Chefe que não aguentava
motejos contra a sua nação religiosa. E como os rnaçons estranhassem os novos hábitos a que nem por
sombra estavam acostumados, disseram pelos jornais
coisas horríveis contra o prelado. Assim, uma dessas
folhas, chamada A Verdade, publica, por acinte, os
nomes um por um dos seus "veneráveis", todos donos
de opas do Santíssimo Sacramento e todos mandando
mais na Igreja do que o próprio bispo novato.
Em carta, escrita da fortaleza de São João, no dia
2 de agosto de 1874, ao arcebispo de Buenos Aires,
E. Vital, referindo-se a si próprio e ao caso, dizia: "e,
para que o prelado diocesano não ignorasse, se tal
fosse possível, depois da publicação feita pelo órgão
autorizado da seita, que havia maçons no seio das irrnandades, nomeia-se para juiz de uma delas um senhor maçom, venerável de urna loja, colaborador de
folhas maçónicas e signatário de vários artigos que
transudam heresias e blasfémias imensas. Qual o dever, em casos tais, de um bispo católico, conhecedor
das leis da Igreja da qual é delegado, de cuja discipli-

na é mantenedor e de cuja fé é guarda e defensor
nato ?"
A resposta vem logo: se D. Vital ignorasse o caso
como talvez acontecesse com os prelados que o antecederam, muito bem, nenhuma providência se poderia tomar. Porém, agora, era o próprio órgão oficial da
seita que apontava os nomes contraventores. As irmandades católicas não poderiam ser compostas de
pessoas que desde a bula de Clemente XII eram consideradas fora da Igreja. Que os homens despissem as
opas, e se quisessem ficar metidos nelas que abjurassem à "perditissiman sedam".
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10. Entre a Cruz e a Caldeiriaha

O Breve de Pio IX, chegado então, lhe deu orientação mais firme e força maior para agir no caso.
Logo que D. Vital fortaleceu a sua orientação, tomou imediatas providências contra o pessoal intruso:
comunica-se, em ofício de 28 de dezembro de 1872, com
o vigário da freguesia de Santo António, ordenando-Ihe se dirigisse ao juiz da irmandade do Santíssimo
Sacramento, para que uns irmãos ali residentes abandonassem a sociedade interdita. Porém lhe recomenda
lembrasse ao pároco, na missão que lhe era confiada,
toda cautela misturada com o melhor carinho. Mas,
ao mesmo tempo em que lhe fazia essa observação,
energicamente dispunha que, pela desatenção, o eliminasse da irmandade, pois nas irmandades não se
podiam alistar pessoas contrárias ao Chefe. E tornava
extensiva a medida a toda e qualquer irmandade.

IMPfi
32

JORGE DE LIMA

A mesa regedora, porém, se recusa a deridir sobre
a exortação, confessando serem os estatutos omissos
sobre o caso. Lamentando D. Vital essa resposta, volta,
pela terceira vez, ao cura de Santo António, a quem
se queixa muito da desatenção, animando-o a empregar todos os meios caridosos, para o regresso ao seio
da Igreja daqueles filhos e irmãos desgarrados. Estava
mesmo quase a esgotar-se toda a prudência do Bispo.
A irmandade continua irredutível. Então ele resolveu
conceder-lhe o prazo de quatro dias, para deliberar
sobre o caso: o silêncio seria resposta negativa. E o
silêncio foi a resposta. As irmandades não ligaram.
Foram assim baldados todos os apelos suasórios. Neste
ponto, D. Vital aplica a interdição nas confrarias rebeldes. A atitude do Bispo causou no Rio profunda estupefação ao governo. Com a maior urgência convocaram o conselho de Estado a 2 de junho com a presença do Imperador, em sessão que se prolongou até
olta madrugada. O Conselho ordenava ao Bispo de
levantar os interditos. Esse aviso chegava ao Palácio
da Soledade a 22 de junho. Mas, apesar do aviso do
ministério que lhe ordenava levantasse o interdito, recusou o cumprimento dele, explicando os motivos por
que não podia obedecer. A sua energia vinha desmentir o juizo que um conselheiro de Estado externara a
respeito dos "bispos altivos e desobedientes, que serviam de instrumento aos Jesuítas e à Cúria Romana".
De fato, o Bispo não se curvou, acompanhando,
com a sua resposta, as mesmas palavras de que se
valiam os seus antecessores, quando afrontados pelos
príncipes tiranos do século. Sem se desviar do cami-
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riho que lhe traçara a Igreja, resistiu, ainda, à ordem
do Imperador de não cumprir os desígnios de Pio IX.
A sua recusa foi, portanto, decisiva: "a sua Majestade
•c Imperador darei os meus serviços e pela pátria o
meu sangue e a minha vida". Mas devia obediência;
,e o seu espírito a Jesus daria.
Não podia desacatar ao Sumo Pontífice, áe quem,
na mesma data do aviso do Ministro, recebera o Breve
pontifício Quamquam dolores, recomendando-lhe manter a atitude anterior. Era preciso que o seu exemplo
desse fruto, e, por isso, tornava extensiva a sua recomendação a todos os prelados brasileiros. O estímulo
requintava o zelo religioso de D. Vital. As teorias regalistas, que nos legou o governo de Pombal, ele as refutava com os ensinamentos da Igreja. Não lhe era possível respeitá-las, desde quando as repelia o catolicismo, francamente hostil ao beneplácito e ao recurso à
Coroa. Nulas eram, portanto, diante da consciência do
prelado, as opiniões de todos os canonistas privados e
•teólogos profanos. Porque, do contrário, daria mais valor à palavra profana do que à de Cristo, reveladora
da verdade.
,
11. Saber e não saber obedecer
Extinguira-se o prazo marcado para o cumprimento da resolução imperial. O Bispo de Olinda não
abandonou a posição ocupada. Ficava onde sempre
ss mantivera. Então o juiz de Capelas levantou o interdito das irmandades e igrejas.
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Tendo-se espalhado a notícia de que os vigários
do Recife, por determinação de D. Vital, pretendiam
desrespeitar a decisão do governo, chamou-os Henrique Pereira de Lucena, presidente da Província, à sua
presença e fez-lhes ver seria punida com rigor a desobediência.
Nenhum dos párocos consultados andou com a independência do vigário de Santo António. Enquanto a
de São José solicitava o prazo de um dia, para resolver, e o da Boa-Vista dispunha-se a pedir exoneração
por ser vigário encomendado, aquele respondia que,
sendo o caso matéria religiosa, obedeceria ao seu bispo, fossem quais fossem as consequências. Não se
conteve D. Vital e, em ofício, lamentava a estranha resolução dos homens fracos e anunciava a pena com
que são ameaçados os vigários, irresponsáveis, diante
dos juramentos que fizeram de obediência a seu prelado. E, logo em seguida, salienta que, se há culpados,,
a culpa é exclusivamente sua.
12. Precedentes e incidentes

A opinião pública dividiu-se.
Patrocinando a causa do bispo, surgia quase todoo círculo católico; ao lado da coorte liberal, os apologistas das ideias reacionárias, com o Imperador à
frente. Era o lado da força, era o lado da opressão, era
o lado do governo.
De todos os recantos surgiam adversários da Igreja, uns materialistas de boca, outros filiados ao anticlericalismo intransigente. Por. força dessas assuadas,
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entravam em um período de franca perturbação a serenidade dos templos e a prática do culto público. Incidentes sérios apareceram. Originou-se o primeiro incidente na recusa do vigário de Santo António de encomendar um defunto, porque não podia fazê-lo ajudado pelos próprios inimigos vestidos de opa. O segundo, porque, firmando-se em razões idêrlicas, não
quis o coadjutor prestar-se a levar o SS. Sacramento a
um doente. O escândalo começou com o £inal dado
pela Matriz de Santo Antôni©, avisando a saída do
Viático. Desejando acompanhá-lo, acudiram inúmeros
maçons de opa propositadamente, ao que se opôs o
coadjutor pela mesma razão.
Houve, então, varias considerações por parte dos
"veneráveis" da irmandade, que se declaiaram na
posse daquele direito, porquanto o interdito já havia
sido levantado pelo Juiz de Capelae. O vigário não
quis entrar em discussão e despediu-se.
Entretanto, os sinos não se calaram. Cresceu a
multidão. O incidente atingiu proporções espalhafatosas. Os rapazes de opa queriam acompanhar à força
o SS. Não tardou que o Chefe de Polícia aparecesse,
e pusesse termo aos toques de sinos, mandando fechar
a matriz.
E explicou aos irmãos que não podia violentar a
vontade do coadjutor, obrigando-o a andar com quem
rão queria.
Essa série de acontecimentos explicava a intromissão do governo em negócios de exclusiva competência da Igreja. E ao mesmo tempo, ficou patente que
o poder discricionário do governo não teve forças para
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restabelecer, no ambiente, a normalidade da vida
espiritual.
E uma interrogação havia. Como e por que -meio
se poderia eíetivar a decisão do juiz de Capelas? Pela
violência, seria tempo perdido. Contra as ordens do
governo os sacerdotes empregavam a desobediência
passiva. De sorte que o poder civil ficava de mãos e
pés atados.
A defesa de D. Vital confiada mais tarde no plenário a Zacarias de Gois externara-se: "O Juiz de Direito
fazia rir a todo o mundo e tentaria o impossível, se tomasse a sério a tarefa de obrigar o padre a celebrar
missas e a executar atos de culto com assistência
de maçons, com opas às costas. E, pois, pode-se de
certo modo afirmar que a autoridade civil, por mais esforços que empregasse, seria incapaz de levantar o
interdito, pela própria natureza das coisas, a qual repugna que urna autoridade civil se envolva no que
pertence à esfera espiritual".
Era, porém, decisiva a intenção do poder civil. Recebia ordem de dar andamento ao processe do,bispo
o procurador da Coroa. Veio logo a denúncia: pronunciou-o o Supremo Tribunal de Justiça como incurso no
art. 96 do Código Criminal, por ter atentado contra o
livre exercício dos poderes políticos.

lácio da Soledade. D. Vital não se intimida e desobedece. Só a força bruta o arrancaria da diocese, cuja
guarda lhe fora confiada. E, sem demora, mandou lavrar um protesto da violência praticada coníra a Igreja,
tendo como alvo a sua pessoa. Não havia mais contemporizar. São requisitados pelo Juiz dois oficiais superiores. Com eles segue também o Chefe de Polícia
para o palácio episcopal. Só então, tomanao as vestes
com a Cruz peitoral e demais ornamentos pontificais,
resolve seguir. A sua fisionomia não se transmudou.
Estava serena. Abrem-se alas respeitosas. D Vital ia
sair. E, à porta do palácio, manifesta o decejo de ir a
pé. Era uma prova de humildade, que aproveitaria a
seus diocesanos. A autoridade não quer. Ainda havia por onde humilhá-lo. E justifica a sua desaprovação, dizendo que, sendo réu o bispo, não podia ter
vontade.
Segue D. Vital em carruagem para o Arsenal de
Marinha, e daí transportado logo para o Rio, em navio
de guerra. À noite de 13 de janeiro chegou à metrópole do país. Esse fato repercute forte em todo o episcopado brasileiro. Na Bahia, quando bispo vai para o
Rio, o visita o respectivo metropólita, protestando contra a violência.

13. Prisão solene

No Rio de Janeiro, o Bispo D. Lacerda depõe-lhe
nas mãos beijos filiais e lhe oferece a jurisdição da
diocese. Também o clero e o Cabido da Caledral se
conservam a seu serviço.

Há o mandado de prisão contra o réu. Confiara-se
o cumprimento do mandado ao Juiz de Direito, Quintino de Miranda, que, para tal fim, se apresenta, no pa-
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14. O impasse do Imperador
De quando em quando, o governo tinha estremecimentos sérios. Ao Imperador chegavam repetidas representações. Entre os muitos protestos, devem figurar
estas palavras do arcebispo primaz do Brasil, das quais
fez uso o bispo D. Lacerda :— "se o prelado de Olinda
ó criminoso, então, deve também a vergasta da punição recair sobre todo o episcopado-brasileiro, porque
todo ele professa os mesmos princípios, ensina as
mesmas verdades, prega as mesmas doutrinas e tem
feito publicar as mesmas bulas".
Esta representação do Bispo do Rio nata ficou ÍSQlada. A do bispo de Mariana foi curiosa: - "Senhor,
Vossa Majestade sabe que não tenho cavalos, nern
carruagem e menos os táleres em que me possam multar; também me não podem prender em calabouços,
porque em calabouços estou metido, sendo bispo há
Hnta anos e tendo de idade quase noventa; pôr-me-ão
em liberdade, se me tirarem desta masmorra do bispado, ainda que lhe pareça que me mandam para
outra prisão pior."
15. O Bispo e os seus dois grandes defensores
Era preciso desagravar o Governo. Então o Supremo Tribunal de Justiça constituiu-se em seu porta-voz, ou melhor, em simulacro de justiça. Houve duas
sessões, realizando-se a primeira no dia 18 de fevereiro de 1874. A importância do acontecimento provocou

a presença de inúmeras pessoas no Tribunal, onde
compareceu, de murça e roquete, com o Bispo do Rio
de Janeiro, o Bispo de Olinda.
Apresentaram-se, como patronos da causa, os senadores do Império, Conselheiro Zacarias de Gois e o
Dr. Cândido Mendes de Almeida (3). A leitura do processo e recusa de dois juizes que produziu ligeiros incidentes, encheram todo o espaço da primeira sessão.
O presidente notifica as partes interessadas para a
outra sessão, na qual se devia ultimar o julgamento
do bispo rebelde.
16.

Libelo

Dentro de três dias realizou-se a segunda sessão,
tendo-se feito a leitura do relatório.
Logo após, é concedida a palavra a D. Vital. Mas
ele conserva-se em silêncio. Há sensação no auditório,
quando de novo o convidam para contrariar a
acusação.
Ao ser-lhe dada vista do libelo para contestar, ele
continua: "Jesus autem tacebat."
Nisto, assoma à tribuna o procurador do Governo.
Como preliminar, acentua que as contestações ao relatório eram privativas do acusador, do réu ou do
advogado por este designado. E articula que, tendo
D. Vital guardado silêncio, não lhe seria permitido defender-se por patronos sem procuração.
É, porém, batida a preliminar pelo argumento de
não podia ser o réu privado de defesa.
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Zacarias de Gois e Vasconcelos toma, então, a
palavra. Zacarias, logo de começo, bate vantajosamente os apartes do acusador, fazendo indagações sobre o crime ou os crimes do pobre bispo. E continua:
"A-denúncia é vaga quando capitula o Bispo de
Olinda como tendo declarado guerra à Constituição, ao
Governo, à boa ordem, a tudo."
Mais adiante lembra o fato de que, processado o
bispo do Pará por delito idêntico, "todas aquelas palavras bombásticas da denúncia cederiam lugar a
uma só frase: não cumprimento da ordem que mandava levantar o interdito". E por isso "no seu sentir,
não causava espanto que este fato único de desobediência seria crime tão imaginário corno os outros lançados sobre a cabeça do Bispo de Olinda".
Analisando o libelo, consegue expor conclusões
admiráveis. Uma delas, é a que se funda na contradita
à imputação de desobediência do bispo: "Não obedeceu o bispo, porque a obediência importaria ofensa à
religião, .visto que se tratava de matéria espiritual, em
que o Governo nada tem que ver. Se assim pensava o
prelado, por que não dizê-lo ao Governo? Aos olhos
do prelado a desobediência em tal conjuntura é grata
a Deus e verdadeiro heroísmo. Cometeu alguma falta
em dizê-lo? Certo que não. E se desobedecer a ordens
injustas de autoridade incompetente não é aos olhos
de .Deus título de benemerência, então mandem descer dos altares as imagens daqueles a quem rendemos
culto e muitos dos quais conquistaram a glória servindo, antes à Igreja do que a César. Era muito para notar-se a futilidade destas palavras do libelo: O Bispo
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recusou formal e obstinadamente". Como queria o
nobre promotor de Justiça que o prelado recusasse?
Queria que o fizesse tímida e frouxamente? Não é com
palavras dúbias que se enunciam grandes convicções.
A recusa do Bispo devia ser feita com firmeza para
não parecer que hesitava. Era o caso de servir-se do
"não" de três letras, de que fala o Padre António Vieira, porque o há de muitas letras, que tanto parece
não como sim".
Numa graduação de argumentos sérios, vai arrasando a burrada do libelo, zombando das circunstâncias agravantes, achatando definitivamente os inimigos. Nada lhe resiste ao poder da argumentação, com
que combate o processo. Só as consciências monstruosas poderiam, por interesses subalternos aos magnatas do Governo, condenar o Bispo de Olinda. Dada a
palavra ao Dr. Mendes de Almeida, também advogado do réu, era ele de quando em quando interrompido
propositadamente. Até o próprio presidente do Tribunal perdia a compostura, dirigindo-lhe objeções desta
classe: "Os senhores juizes já ouviram a defesa do réu
e se acham satisfeitos. Temos muito que fazer ainda."
E, mais adiante, aborrecido: "Isto não está cm questão; está fora da matéria e já foi tratado pelo seu nohr> colega! Ora, ora!"
Mendes de Almeida, zangadíssimo, responde-lhe:
A paciência deve entrar na higiene dos presidentes
dos tribunais".
Então foi um delírio nas galerias que gritaram
aplausos.
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Apesar de todos os embaraços, concluiu-se a segunda defesa. Mas todas as defesas seriam inúteis
diante dos prepostos da maçonaria.
17. Condenação

E assim, depois da sessão secreta, é condenado
D. Vital, no grau médio do art. 96, à pena de quatro
anos de prisão com trabalhos, pelo delito de haver
obstado ou impedido o efeito das determinações dos poderes moderador e executivo, de acordo com a Constituição e as leis.
Foi este o principal fundamento da sentença. Outra decisão não era de esperar. Primeiramente, porque
o Tribunal era o reflexo da justiça do ternpc; em segundo lugar, porque já a havia prognosticado
R. Nação — porta-voz do Governo, onde também figurava um filho do presidente do Conselho.
E tão iníqua foi a condenação que o próprio Marfluês de São Vicente, um dos conselheiros favoráveis
ao recurso da irmandade, a classificou de "bárbara e
cruel".
O Código Criminal, quanto à natureza da quesíão, era omisso, mesmo porque não podia cogitar de
como aplicar a pena ao prelado, nem os trabalhos forçados que lhe devia exigir, reduzindo-o à condição de
calceta. A pena, felizmente, foi comutada. Do contrário, teria que passar pela mesma provação.
Confortara a D. Vital o desabrido comentário por
que passou a sentença, sob a crítica dos mais insignes
jurisconsultos.

Analisara a decisão o Dr. J. J. do Monte na sua
obra intitulada Direito. Quanto a ele, havia sido
D. Vital o primeiro bispo obrigado a comparecer, no
Brasil, ao tribunal.
E é de verberar o procedimento do Tribunal de Justiça. Havendo nele 163 funcionários que deviam ser
julgados, foi o bispo de Olinda o segundo condenado
e o primeiro a quem se impôs a pena.
Mas a falta de integridade dos membros dessa
instância judiciária foi mais longe. Ao mesmo tempo
que enviava para o cárcere D. Vital, punha no olho
da rua a desembargadores e presidentes de Província,
vigaristas e moedeiros falsos, prevaricadores e estelionatários. Era, não há dúvida, um mau sinal dos tempos. Muito maior crime enxergava aquela instituição,
através da sua subserviência, no ato de eshito dever
religioso da autoridade eclesiástical
Preso no Arsenal da Marinha, tantos foram, porém, os protestos, a indignação, surgidos de todos os
cantos do país, que a 13 de março o Diário Oficial
publicava que o Imperador comutava a pena de quatro anos com trabalhos', a quatro anos de prisão simples na Fortaleza de São João, para onde levaram o
bispo. Estava-se a 21 de março.
18. Impavidez

O governo estava, pois, com D. Vital encarcerado
numa fortaleza. Tinha vencido e no entanto se julgava abalado e inquieto. A opinião pública era-lhe contrária e ele queria acalmar as massas. O melhor se-
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ria conseguir do Papa um ato de desaprovação ao
procedimento de D, Vital. Só o Barão de Penedo habilíssimo diplomata • • embaixador em Londres,
teria capacidade de arranjar o negócio. Nos meados
de agosto de 1873, o homem hábil recebeu ordens para
agir no Vaticano. Em outubro apresentava credenciais e era recebido pelo Cardeal Antonelli. O Barão
representava, de fato, o tipo mais acabado do habilíssimo. Contou coisas de provocações simultâneas de
todos os bispos do Brasil, de oposição ao Império, de
desrespeito dos católicos brasileiros às autoridades
constituídas. Para que falar em maçonaria, empastelamento dos jornais católicos, prisão de bispos e outras coisas? Diplomata daquele tempo era assim mesrno: não falou. Resultado: para o internúncio no Rio
de Janeiro foi expedida, em caráter reservado, uma
carta a 18 de dezembro de 1873, em que brandamente
se censuravam os bispos, se mandavam suspender os
interditos, para só depois se expurgar as irrnandades
da invasão dos maçons.
O Barão não se conteve de contente com esta vitória alcançada por meio de chicanas. Comunicou imediatamente ao Imperador, que em breve chegaria ao
Brasil a Carta em que Roma desautorava os bispos e
suspendia os interditos. O internúncio monsenhor Sanguigni, no Rio de Janeiro, recebendo-a e indo ao Arsenal de Marinha onde então se achava preso D. Vital,
foi confundido irremediavelmente pelo bispo mártir.
Deu a carta a D. Lacerda, mais íntimo do bispo e seu
sagrante, para fazê-la chegar às mãos de D. Vital.
D. Vital era, porém, mais inteligente que Penedo e sa-

bia como anular toda essa chicanaria que vinha de
Antonelli à internunciatura no Rio de Janeiro.
Guardou a carta para assuntar a verdade. Aí o
Governo ficou sem a grande arma que lhe custara
toda a sabedoria de Penedo. Então ameaçou o núncio: queria a carta e sua imediata publicação, senão
lhe seria entregue o passaporte.
D. Sanguigni foi à prisão de novo. Nada! D. Lacerda também. Nada! D. Vital era um bispo de Cristo.
E os bispos de Cristo não têm medo dos tiranos.
Enquanto isso, D. Vital escrevia ao Sumo Pontífice,
dizendo a verdade sobre os fatos adulterados pela
diplomacia. Desconfiado de que esta carta ficasse nos
corredores do Vaticano, enviou-a por um próprio que
a entregaria diretamente nas mãos do Santo Padre.
No dia l de abril o Sumo Pontífice respondia a D. Vital,
julgando inútil e inoportuna a carta de Antonelli.
A D. Pedro II enviou longa missiva datada de 9
de fevereiro de 1875, em que havia esta frase incisiva:
"Liberte os bispos e ponha termo a essa dolorosa
história!"
19. Anistia

Tinha chegado o dia 7 de março. Caía o ministério Rio Branco. Quando Caxias foi solicitado a organizar o novo ministério, exigiu a anistia dos bispos. Estava finda, portanto, a grande questão religiosa e a
reclusão dos prelados, que durara quase dois anos.
O Governo ia passar mais uma vez e a Verdade
de Deus continuaria sobre a terral
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O homem de espanto tinha o corpo alquebrado
pela prisão, pelas refregas, pela iniquidade humanai
Mas era urgente ir a Roma para combinar com o Santo
Padre, de viva voz, a sua nova conduta na diocese.
Ao vê-lo, Pio IX não se conteve: desceu do Trono,
abraçou-o: "Meu caro Olinda! Oh! Meu caro Olindal"
Mandou visitá-lo, ofereceu-lhe presentes. Ficou carinhosissimo.
Dias depois o Papa renovava carinhos e aprovações: Abraçava-o enternecidamente, beijava-o na fronte, dizendo-lhe: "Eu aprovo tudo o que tendes feito
desde o princípio; no fundo e na forma; vossa conduta
foi a de um verdadeiro Bispo; tendes cumprido o vosso
dever com coragem e prudência até o fim."
21.

Na Europa

O homem de espanto, sentindo-se alquebrado, foi
rever lugares saudosos e agradecer a Deus: foi a Turim, a Lião e a Paris, demorando-se com os seus irmãos de hábito; foi a Lourdes, reviu Tolosa, Perpinhão, e os lugares de seu noviciado; os lugares onde
caçara aranhas e com o sofrimento enrijara o caráter
e se treinara para as grandes lutas. Revendo todos
esses lugares o bispo não se olvidava um instante de
sua diocese distante. Que haveria entre os fiéis? Como
se comportariam ainda os seus impiedosos inimigos?
Era preciso partir. A 19 de setembro, em Bordéus, embarcou no Paraná, rumo ao Recife, onde chegou no
dia 6 do mês seguinte. O que foi a sua recepção, diz-nos
uma testemunha ocular, que termina o seu relato di-
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zendo: "Nunca senti até hoje impressão tão viva, tão
enternecedora, e creio que nunca mais sentirei na
vida". As festas duraram vários dias. No dia imediato
ò sua chegada, conta-nos Frei Félix de Olivola: "As Associações operárias, precedidas de bandeiras e de
música, desfilaram pelas ruas do Recife e foram homenagear o Prelado". Depois de sua viagem ao Rio.
a fim de entregar seu relatório ao Governo, reabriu o
Seminário Menor, nomeou seu reitor - - o padre Joaquim Arcoverde Cavalcanti, realizou sua visita pastoral.
Trabalhos tão árduos arruinaram de mais a mais
cr sua saúde periclitante. A Princesa Imperial regente,
tendo sabido do ruim estado de saúde de D. Vital,
aconselhava-o partir quanto antes para a Europa, já
que não lograva melhoras em sua terra. A bordo, no
momento das despedidas, o enfermo, ao abraçar um
amigo, lhe disse: "Nunca mais nos veremos no Brasil
e talvez neste mundo". Sentia que era necessário renunciar ao bispado e retomar o hábito e a vida franciscana. Mal chegou à Europa, com tal propósito escreveu ao Santo Padre. Mas nem Pio IX que falecia
pouco depois, nem Leão XIII a aceitaram. O bispo de
Olinda era insubstituível.
21. "Entro na minha sepultura"

Mas a moléstia recrudescia; agora tinha aparecido, além da tosse incessante, sangue nos escarros. Em
Paris ao recolher-se ao Convento de Ia Santé ainda
teve ânimo para falar: "Entro na minha sepultura; da
qual não sairei senão cadáver". Mas no dia da Páscoa,
levantou-se e celebrou.
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Um halo de angelitude, de transfiguração extraterrena iluminava-lhe o semblante lívido. Apenas terminava o Santo Sacrifício, queixava-se: "Estou muito
cansado; não sirvo mais para nada, e já foi felicidade
ter podido ainda hoje celebrar".
Na verdade, aquela havia sido a última missa do
capuchinho.
21. "Eu vim aqui para morre/'

Nenhum medicamento lhe arrefecia os sofrimentos. Conforto, recusou até os últimos instantes. Os padres Lazaristas lhe haviam reservado um grande aposento que achavam de acordo com a alta dignidade
do bispo. Não aceitou, como em Roma também não
aceitara idêntico oferecimento. Ele próprio, espantava-se de sua vida ser tão tenaz diante da morte. Sem
poder dormir, passava dias e noites em oração ou meditando. Não queria ocupar o enfermeiro: lembrava-se
de quando noviço ter presenciado velhos e alquebrados frades servindo a enfermos irascíveis corn a maior
humildade do mundo.
"Crede em um pobre bispo enfermo: aqui tudo é
vaidade; é melhor estar com Deus que com os homens,
mas é preciso merecer esta graça. Eu vim aqui para
morrer: vereis que digo a verdade". E recordando o
Brasil distante: "Meu pobre Brasill Ao rnenos nada haverá de me exprobrar. Minha pátria agora é o céu; a
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morte se aproxima a largos passos". Tendo feito o
Cardeal Howard de Inglaterra sua visita ao desgraçado enfermo, achou-o tão mal que não lhe quis falar.
"É iminente a morte!", disse ao retirar-se.
23.

Morte

Como entregasse D. Vital uns poucos francos, uma
cuantia ínfima, ao padre Provincial, perguntaram-lhe
se tinha algum testamento que fazer.
"Sou frade capuchinho; quero morrer na pobreza
de que fiz voto. E que testamento poderia fazer, se
nada possuo?"
Nesse mesmo dia, às sete horas da noite, os frades
acenderam velas e vieram com o Viático. Frei Crisóstomo relembrou-lhe as lutas no Brasil pela Igreja de
Cristo, e perguntou-lhe se perdoava os seus inimigos.
O moribundo parece que reviveu um minuto: "Oh!
Sim! Eu perdoo tudo que me fizeram; perdoo a todos
sem exceção; já o disse em minhas pastorais, quero
repeti-lo neste momento: ofereço minha vida a Deus
pela minha Igreja de Olinda!" Comungou e recebeu a
Extrema-Unção. No dia seguinte o moribundo parecia
já estar vivendo na Eternidade. Mal respirava. Vieram
os companheiros, os amigos, o Provincial: choraram
baixinho para o pobre capuchinho dormir tranquilo,
junto de Cristo. De repente acordou e falou a frei Vicente: "Viu a bela Senhora que me veio falar?"
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Teria sido a Virgem que o vinha visitar nos últimos momentos.
Antes da meia-noite desse dia 4 de julho de 1878
c rosto do franciscano se iluminou e uma alegria estranha pairou nos seus lábios. Inesperadamente abriu
os olhos de uma suavidade angélica e envolveu o enfermeiro com um último olhar. - "Ora pró nobis!"
disseram contritamente os que o rodeavam, na esperança de ainda o sentirem, presente e vivo, na oração
recitada em seu sufrágio. Morria aos 33 anos o santo
capuchinho brasileiro! Morria pela Igreja de Cristo e
oelo Brasil!

APÊNDICE

1. N o t a s

e

achegas

Nota 1.
Mais precisamente: sítio "Cajueiro" do Engenho
Aurora, no Município de Pedras de Fogo. Alguns caturras, mais
preocupados com o acidente geográfico que com a catolicidade de
sua vida e de sua ação, continuam a disputar o prelado entre pernambucanos e paraibanos, pois o lugar em que nasceu D. Vital
está no limite dos dois Estados nordestinos. Mas os caturras têm
razão : D. Vital é pernambucano, pois em 1844 Pedras de Fogo, ou
Itambé, era Município de Pernambuco. Depois de uma reorganização administrativa, o siticzinho do Predestinado ficou do lado da
Paraíba: então D. Vital é paraibano.
Hoje, D. Vital é brasileiro. Seu nome e sua personalidade atravessaram as fronteiras dos dois Estados ilustres.
O mesmo aconteceu com Calabar, que é alagoano, porque nasceu em Porto Calvo. No tempo dos holandeses Alagoas era território
de Pernambuco. Mas os pernambucanos persistem em que "o grande
traidor" como lhe chamou Capistrano é só alagoano.
Também a mesma coisa se dá com Santo António: nasceu em
Lisboa; mas, tendo morrido em Pádua, os italianos tomaram conta
dele e o naturalizaram, à força dos milagres de que o Santo encheu
çi península.
Nota 2
A.

CARTA EM QUE O CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO. ENTÃO
MINISTRO DO IMPÉRIO, ROGA A D. VITAL QUE MODERE
SUA ATITUDE:

Exmo. e Revmo. Sr. Bispo.
Permita V. Ex.a Revma. que eu lhe fale com a franqueza que
nos devemos como amigos e que as circunstâncias exigem.
Estou muito inquieto com a questão maçónica, e infelizmente
vejo que a ação do tempo não a tem modificado. Receio que as manifestações de resistência à resolução que V. Ex.a Revma. tomou,
prossigam e perturbem a ordem pública nessa Província. Receio
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também que V. £x. Revma. seja levado pela coerência a estender
a todas as irmandades a providência que já deu a respeito de
muitas, e quando isto acontecer, Deus sabe o que será.
Prevejo que V. Ex.a Revma. terá contra si quase toda a população do Recife, animada pelas adesões que vão chegando de outras Províncias.
Respeito os motivos de consciência que V. Ex.a Revma. tem
para praticar os atos que têm levantado tantos clamores, e tenho
o mais firme desejo de não me achar em desacordo com V. Revma.,
em providências que me sejam pedidas e que eu deva dar, mas a
minha posição é dificílima desde que segundo o nosso direito não
podem ter execução no Império as bulas que não estão placitadas.
Tenho ouvido a opinião de pessoas insuspeitas, de Bispos e
de Sacerdotes respeitáveis: eles reconhecem que V. Ex.a Revma.
ESTA NA REGRA CANÓNICA, mas entendem que podia ser diferente a aplicação e até dispensada.
Os jornais têm publicado que eu sou maçom, e não dizem a
"erdade, porque fui iniciado, sim, há quinze anos, mas compareci
somente a três ou quatro sessões e logo depois fiz quanto me pareceu suficiente para tranquilizar a minha consciência de católico.
Não sou, portanto suspeito quando penso como quase todos pensam que a maçonaria entre nós é inocente e até benéfica a certos
respeitos.
Ora, sociedades que estão neste caso, e que de fato contam
em seu grémio as pessoas notáveis do país e mais influentes, bem
podem deixar de ser tratadas com rigor, que, sem proveito para a
religião, traz perigos de desacatos e desordens. Essas sociedades
existem em todas as nações católicas, toleradas pelo Estado, e deixadas em paz pelos Bispos apesar da proibição da Igreja.
A nossa Constituição permite todas as religiões com seu culto
doméstico ou particular. Organlzam-se aqui sociedades diferentes
das nossas com autorização do poder civil, e funcionam livremente.
Quando isto acontece, não sei como poderia o governo proibir
CF sociedades maçónicas, que se compõem de católicos que não
têm fins contrários à religião do império, e que, dado que os tivessem, trabalham a portas fechadas.
O que V. Ex.a Revma. diz a respeito das irmandades é em parte
exato, mas desde que compete ao poder civil legislar a respeito
de sua organização, e elas regem-se por compromissos em que intervêm os dois poderes, temporal e espiritual, duvidam quase todas
as pessoa» que tenho consultado. e negam muitas que seja legítimo
o Oto d» V. Ex.° Revma. mandando eliminar oa membro* maçons.
Ainda não há resolução tomada pelo Governo Imperial; eu tenho evitado toma-la em respeito a V. Ex.a Revma. pela muita can-

sideração que me merece e que eu devo à autoridade eclesiástica:
mas não sei até quando poderei esquivar-me da INTERVENÇÃO
QUE É SOLICITADA, E QUE OS FATOS PODEM TORNAR URGENTE E INDISPENSÁVEL.
Nestas circunstâncias, e cheio de verdadeira aflição, venho
rogar a V. Ex.a Revma. quo cogite meios de nada adiantar na queslão e de moderar a oposição, até que pelo tempo, pela reflexão ou
por meio de providências mais oportunas cesse para o Governo
a obrigação de conjurar os perigos de ordem pública e se ofereça
a V. Ex.a Revma. ocasião de conseguir de suas ovelhas pacificamente, pela autoridade moral da Igreja, que lhe aceitem os conselhos e determinações. O tempo é grande remédio, e o que em
certas ocasiões e circunstâncias levanta resistência e clamores gerais, em outras faz-se com grande facilidade, com um só ato, com
uma só palavra.
Falo a V. Ex.a Revma. como filho obediente, como amigo dedicado; creia nos meus mais puros sentimentos; é levado por eles
que eu lhe endereço a súplica constante desta carta, e confio na
eficácia da prudência e do patriotismo de V. Ex.a Revma.
Sou com o maior respeito de V. Ex.a Revma. amigo fiel e obediente criado.
JOÃO ALFREDO CORREIA DE OLIVEIRA.

B. CARTA EM QUE D. VITAL, RESPONDENDO AO MINISTRO, DIZ
QUE A CEDER. PREFERE SER PRESO OU VOLTAR
AO SEU CONVENTO!
Recife, 27 de fevereiro de 1873.
Exmo. Sr. Conselheiro.
Apresso-me a responder a carta de V. Ex.a datada de 15 do
corrente.
Agradecendo do íntimo d'alma a franqueza e delicadeza com
que V. Ex.a se dignou de escrever-me, peço licença a V. Ex.a para
apresentar-lhe, com igual lhaneza e abertura de coração, algumas
breves reflexões, mais no intuito de fazer patentes a V. Ex.a os
meus sentimentos, que de advogar a causa própria.
Nunca me restou dúvida acerca dos embaraços e sérias dificuldades em que ia a questão maçónica colocar a V. Ex.a.
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Compreendi-os e medi-os, desde que atendi para a circunstância
de, sendo V. Ex.a católico, fazer parte de um Ministério cujo Presidente é Grão-Mestre de uma das frações maçónicas do Império.
De antemão senti profunda e vivamente as aflições que V. Ex.a
ia experimentar. Mas que fazer diante do dever ?
Desde que aqui cheguei, Exmo. Sr., a maçonaria me ofereceu
um dilema terrível: ou aceitar a luta, cumprindo os deveres de
Bispo Católico, eu passar por imprudente, precipitado e temerário,
o que é muito consentâneo com a minha idade; ou então fechar os
olhos a tudo, transigir com a consciência e resignar-se a ser um
Bispo negligente, pusilânime e culpado; (isto foi confessado pelos
próprios maçons).

brade muito embora contra a Igreja, mas abandone-a, deixe-a àqueles que se prezam de filhos obedientes.
É verdade, Exmo. Sr., que as irmandades se regem por compromissos aprovados pelos dois poderes, temporal e espiritual; porém
o que lhes confere o caráter religioso é tão somente a sanção dêste, sem a qual, como todos bem sabem, não são elas mais que sociedades meramente civis. E desculpe-me V. Ex.a a franqueza de dizer-lhe que, na parte religiosa, o poder temporal não é juiz competente.
Peço licença a V. Ex.a para não dizer coisa alguma acerca
•da opinião dos Bispos e Sacerdotes, que julgam dispensável a aplicação das Bulas, condenando a maçonaria.
Apesar da negação do beneplácito, a maçonaria en:re nós está
condenada por muitas razões que de outra ocasião poderei citar,
se V. Ex.a assim julgar conveniente. Por ora limito-me a dizer a
V. Ex.a que na Alocução de 25 de setembro de 1865, o Santo Padre
•declarou formalmente condenada a maçonaria até mesmo nos países
em que é tolerada pelo poder secular. E isto basta para o Católico.
A maçonaria, Exmo. Sr., tem movido céu e terra, tem feito protestos e apelações, tem finalmente envidado todos os meios para desautorar-me. Eu, pelo contrário, conquanto tenha recebido muitos
-atos de adesão, com milhares de assinaturas de leigos, e tenha a
melhor gente desta cidade a meu favor, confiado na justiça da causa
que defendo, e nos sentimentos religiosos de V. Ex.a, até o presente
me hei conservado em silêncio.
Mas já vou conhecendo que este meu silêncio é prejudicial à
causa da Igreja.
A carta de V. Ex.a me deixa entrever, a menos que eu não a
tenha compreendido devidamente, que, se eu continuar na resolução
tomada, talvez a decisão do Governo Imperial me seja desfavorável.
Muito me custa crer, Exmo. Sr., que o mesmo punho que há
tão pouco tempo assinou o decreto de minha nomeação, lavre agora
a sentença de minha desautorização.
Todavia, se tal acontecer, rogo encarecidamente a V. Ex.a,
como bom amigo, lavre antes o meu decreto de prisão e de ostracismo, porque o apoio prestado à maçonaria pelo Governo Imperial,
não me fazendo de modo algum ceder, dará infalivelmente ocasião
a conflitos lamentáveis.
Compreenda V. Ex.a que esta questão é de vida ou de morte
pcra a Igreja Brasileira; cumpre-nos antes arcar com os maiores sacrifícios, que afrouxar. Procederei sempre com muita calma, prudência e vagar; porém ceder, ou não ir avante, é impcssível. Não
vejo meio termo.
Se V. Ex.a prevê que não pode apoiar-me, e que a minha resistência vai dar lugar a cenas tristes, conjuremos a tempestade

Eu tinha de admitir inevitavelmente um dos dois princípios, e
daí fazer dimanar todo o meu Episcopado.
Enquanto me foi possível, sem culpabilidade perante Deus, declinei de pronunciar-me. Mas afinal, vi-me na dura necessidade de
escolher e não hesitei em optar, como era dever, pela primeira parte
do dilema.
Quando mesmo já fosse eu um Bispo octogenário, tendo apenas
alguns dias de vida, não trairia os deveres da minha missão; quanto mais tendo ainda talvez uma longa peregrinação a fazer.
Que terrível perspectiva, Exmo. Sr.: um longo Episcopado inglório e criminoso perante Deus, se bem que glorioso aos olhes
dos homens pela condescendência e frouxidão!
Demais estou certo que V. Ex.a, referendando o decreto de minha nomeação, persuadiu-se de que o eleito seria um Bispo Católico e cumpridor de seus deveres, sem o que, por certo, não o teria feito.
Se a maçonaria se tivesse contentado de trabalhar em suas
lojas, de portas fechadas, como diz V. Ex.a, nada teria havido. Mas
para provocar o Prelado diocesano, ela criou um periódico; começou a atacar, insultar e negar os dogmas de nossa Santa Religião,
como provo em minha Pastoral de 2 de fevereiro, com documentos
irrefragáveis; mostrou-se, enfim, de viseira alçada, publicando o
nome de seus adeptos, tomando contas à Igreja, e formando no seio
da irmandade mesas à maçónica.
Não fui perturbar os1 maçons em suas oficinas, Exmo. Sr., não
saí do recinto da Igreja da qual sou chefe. Não questiono diretamente com os maçons, porém sim com as irmandades.
Não pretendo exterminar a maçonaria; infelizmente nem os próprios monarcas já hoje o podem; só Deus. Desejo tão somente que
os irmandades realizem o fim para que foram criadas.
Entretanto parece-me que a maçonaria devia ser um pouco mais
consequente. Já que ela não reconhece a autoridade da Igreja,
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enquanto é tempo. E para isso só conheço um meio: peça o Governo
Imperial à Santa Sé que me mande para o meu convento quantoantes.
Porém, esta medida pouco adianta ao governo.
Se eu fosse político, ou de mais idade, diria que sérias perturbações da ordem pública estão iminentes em quase todo o Brasil,.
o são inevitáveis apesar da maior prudência; a causa reservo-mepara dizê-lo a V. Ex.a pessoalmente, quando tiver ensejo.
Peço a V. Ex.a que não se admire de minha excessiva franqueza. Na ocasião presente não escrevo ao Exmo. Sr. Ministro do
Império; escrevo confidencialmente a um amigo, e a um amigo diz-se
a verdade inteira sem rebuço. Em questão deste alcance e magnitude, toda a franqueza entre amigos não é demais.
Não desanimo: pelo contrário, muito espero da amizade e dos
sentimentos religiosos de V. Ex.a depois do auxílio divino.
Creia V. Ex.a na sincera amizade e inteira dedicação, d<=
quem é
De V. Ex.a

D. FREI VITAL, Bispo de Olinda.

Nota 3 — Além de Zacarias de Gois e Vasconcelos e de Cândido Mendes de Almeida, outros políticos advogaram a causa dos
prelados: Muritiba, Pirapama, Ferreira Viana, no Senado, Leandro
Bezerra de Meneses, Diogo de Vasconcelos na Câmara; e nesta Casa,
de convicção acintosamente regalísta onde Eunápio Deiró pontificava
que a Igreja era incompatível com a religião (?), é necessário salientar a figura de Tarquínio Bráulío de Sousa Amaranto, natural de
Papari, no Rio Grande do Norte, que em seu discurso de 15 de julho de 1873 ratificava em sessão agitada a sua profissão de fé:
"Pois, senhores, o que é ser católico apostólico romano? O que
é esta religião que todos nós professamos e juramos manter? Esta
leligião supõe uma igreja, uma hierarquia, divinamente instituída,,
cujo chefe é o Sumo Pontífice, o qual tem, como já disse, não só.
o primado de honra, mas também o de jurisdição em toda a igreja;
e se para acreditarmos o que o cabeça da igreja nos ensina, se para
praticarmos o que ele nos manda, tivéssemos necessidade de esperar o consentimento, o beneplácito de César, a nossa religião deixaria de ser a católica, apostólica, romana, a religião de Jesus Cristo.,
para ser a religião de César."
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2. Efemérides pessoais de D. Vital
27-11-1844—Nasce em Pernambuco, no Município de Pedras do Fogo,
no engenho Aurora, sítio Cajueiro.
26-1-1846—É balizado.
16-12-1860—Recebe ordens de prima tonsura no Palácio da Soledade,
Recife, das mãos de D. João da Purificação Marques
Perdigão.
1-10-1862—Embarca para a Europa, depois de haver cursado o primeiro ano de Teologia Moral, para terminar o curso no
Seminário de S. Sulpício, Franca.
•21-10-1862—Entra para p Seminário de S. Sulpício.
16-7-1863—Tendo defendido brilhantemente as teses finais de filosofia deixa o Seminário e recolhe-se ao Convento dos
Capuchinhos, de Versalhes.
15-8-1863—Tema o hábito do seráfico São Francisco de Assis.
8-7-1866—Recebe ordens menores no Convento de Tolosa, França,
(Casa de Estudos) das mãos do Arcebispo D. Juliano
Floriano Félix Desprez.
6-1867—Vai a Vernet-les-Bains, em companhia de Fr. Bartolomeu.
em busca de águas termais, que o curassem de uma
laringite.
8-12-1867—É ordenado subdiácono.
6-6-1868—Ordenado diácono.
2-8-1868—Ordenado presbítero, ainda pelo mesmo Arcebispo.
3-8-1868—Celebra a sua primeira missa.
24-10-1868—Regressa ao Brasil, com destino a São Paulo, em cujo
Seminário Episcopal leciona filosofia. Passa em Pernambuco com licença dos Superiores para rever a família.
12-11-1868—Salta no Recife e vai, antes de tudo, ao Convento da
Penha, a ver os companheiros.
14-11-1868—Segue para Itambé, em visita aos pais.
12-1868 e
j. 1869—Passa doenta no seio da família, ainda em consequência
da laringite de que se operara em França.
10-2-1869—Está no Recife, a caminho de São Paulo, hóspede doa
Padres da Penha.
J4-21869—Embarca para o Sul, convalescente.
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15-2-1869—Desembarca em Maceió, impossibilitado de viajar, pela
fraqueza. Passa em Alagoas o resto de fevereiro até o
princípio de março.
23-3-1869—Chega ao Rio, hóspede dos Capuchinhos.
3-4-1869'—Acha-se no Seminário de São Paulo, confessando-se contente e feliz por ter obedecido ao Provincial.
3-1870—Em Itu, durante algum tempo, prega no Colégio das Irmãs de São José.
21-5-1871—Nomeado por decreto imperial dessa data bispo da Diocese de Pernambuco.
23-12-1871—É nessa qualidade, preconizado no Consistório. (Fr. Olívola consigna o dia 22).
22-1-1872—Pio IX «screve-lhe uma carta incitando-o a aceitar obispado que, humildemente, recusara.
17-3-1872—É sagrado Bispo, com grandíssima pompa e solenidade,
na catedral de São Paulo, por D. Pedro Maria de Lacerda bispo de S. Sebastião do Rio de Janeiro.
3-4-1872—Toma posse do bispado de Pernambuco, por intermédio'
do Vigário Capitular da Diocese, Cónego João Crisóstomo
de Paiva Torres, a quem outorgara poderes para essa
formalidade.
21-5-1872—Na viagem de São Paulo ao Recife, a bordo do vapor
Ceará, toca em Alagoas, pertencente então à sua Diocese; não consegue, porém, desembarcar em Maceió, por
causa de uma tempestade. É, no entanto, muito homenageado pelas autoridades locais.
22-5-1872—Desembarca no Recife, onde, na Igreja do Espírito Santo, é recebido com solene Te-Deum.
24-5-1872—Entra solenemente, com as formalidades de estilo, nc
cidade episcopal de Olinda, em companhia de D. Aniônio de Macedo Costa, bispo do Pará, e assume a direção efetiva da Diocese.
21-11-1872—Dirige-se, em Pastoral, cos párocos e colaboradores,
aconselhando-lhes que se acautelassem contra as doutrinas da Maçonaria.
28-12-1872—Ordena, em carta Circular, às Irmandades que peçam
aos seus membros maçons para abjurarem a Ordem, e,
havendo pertinácia deles, os eliminem.
15-2-1873—Recebe um carta do Conselheiro João Alfredo Correia de
Oliveira, concitando-o a conjurar os perigos de ordem
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pública que podiam advir de sua atitude por demais
altiva.
27-2-1873—Responde ao apelo do Conselheiro João Alfredo, confessando que, a ficar desautorado, preferia ser preso.
12-6-1873—É intimado pelo Governo Imperial para levantar a interdição que lançara contra a Irmandade do SS. da Matriz de Santo António, do Recife, que recalcitrou em cumprir sua Carta Circular de 28-12-1872. D. Vital recebe, na
mesma ocasião, o Breve de Pio IX. Quccmquain dolores,
aprovando o seu ato.
6-7-1873—Responde longa e brilhantemente ao aviso do Governo,
defendendo a legalidade de sua atitude.
27-9-1873—-Aviso do Governo ao Procurador da Coroa para denunciá-lo.
16-10-1873—Denúncia do Procurador da Coroa, qualificcndo-o incurso no art. 96 do Código Criminal do Império.
12-2-1873—É pronunciado, na conformidade da denúncia do Procurador da Coroa.
2-1-1874—É preso e recolhido, no Recife, ao Arsenal de Marinha,
às 3 horas da tarde.
8-1-1874—Passa pela Bahia a bordo do navio de guerra Recife,
recebendo a visita do Arcebispo D. Joaquim da Silveira,
Conde de São Salvador, que protesta contra o ato do
Governo.
13-1-1874—Chega, à noite, ao Rio de Janeiro, a bordo do transporte
Bonifácio, recolhendo-se ao Arsenal de Marinha.
21-2-1874—É julgado e condenado a 4 anos de prisão com trabalhos e custas.
12-3-1874—Por decreto dessa data foi-lhe comutada a pena para
prisão simples, sem trabalhos, na Fortaleza de S. João.
21-1-1874—É transferido do Arsenal da Marinha, aonde fora recolhido antes, para a Fortaleza de São João, a fim de cumprir a pena.
Na biografia que lhe consagrou, o Dr. Manuel António dos Reis
ressaltou a coincidência das datas "21" na vida do grande bispo:
21-5-71—Nomeado bispo.
21-12-71—Preconizado em Roma.
21-3-72—Sagrado em São Paulo.
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21-5-72—Visitou, pela primeira vez depois de Bispo, as
terras de sua Diocese.
21-2-74—Condenado.
21-3-74—Conduzido ao lugar onde devia cumprir a sentença.

17-9-1875—É anistiado pelo Governo, sob o Gabinete a que presidiu o Duque de Caxias. O ato, além da rubrica do Imperador, traz a assinatura de Diogo Velho Cavalcanti de
Albuquerque, Ministro da Justiça.
Liberado, recolhe-se ao Convento dos Padres Missionários Capuchinhos, no Morro do Castelo, onde permanece até o dia 4 do mês seguinte.
4-10-1875—Segue para a Europa, diretamente, a bordo do paquete
inglês Corcorado.
25-10-1875—Chega a Bordéus hospedando-se em casa do pároco de
Saint-Seurin, até 28.
28-10-1875—Segue para Lourdes, a visitar a SS. Virgem.
30-10-1875—Segue para Tolosa, hospedando-se no Convento dos Capuchinhos, à Ia Cote Pare, até à manhã de 3 de novembro. Esteve em Marselha, hóspede de sua Ordem, até 4.
Esteve em Génova a 5. Em Florença a 6 e 7 pela manhã.
No dia 8 esteve em Assis, chegando, finalmente, às
7 horas da noite do dia 9, a Roma, hóspede dos Capuchinhos, no Hospício dello Sette Salle.
10-11-1875—Tem a sua primeira audiência particular com o Santo
Padre, às Ave-Marias. Pio IX, ao vê-lo, quebrando todas
as regras do Protocolo, comovido diante do Bispo Forte,
abraça-o, exclamando: — "Meu caro Olinda! Meu caro
Olinda l"
Í6-11-1875—Segunda entrevista com Pio IX.
21-11-1875—Terceira audiência com o Santo Padre, durante cerca
de 43 minutos.
26-11-1875—Muda-se para o Colégio Pio Latlno-Americano, junto ao
Quirinal, lá permanecendo até 1.° de março de 1876.
28-12-1875—Além de outras entrevistas semanais que lhe concedia,
de passagem para o jardim, Pio IX, nesse dia lhe faz
presente de um Missal Romano ricamente encadernado.
2-1-1876—Celebra missa no Cárcere de São Pedro, o (arnoso e tenebroso Cárcere Mamertino, do tempo da velha Roma,
para comemorar a data de sua prisão, no Recife, a 2 de
janeiro de 1874.
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Nesse calabouço estiveram presos os Apóstolos São
Pedro e São Paulo. Ali, suicidou-se Apio Cláudio; ali,
caíram às mãos da justiça, inocentes ou não, os cúmplices de Catilina; entre aquelas paredes morreu de fome
Jugurta, rei da Numídía; por ordem de Tibério, foram estrangulados, naquela antecâmara da morte, Eejano, seu
valido, e Simão, filho de Joras, chefe dos judeus, levado
a Roma por Tito, entre os cativos de Jerusalém.
Essas reminiscências dolorosas vieram ao espírito de
D. Vital, que desejou, no mesmo lugar sombrio, sacrificar a Deus, com humildade, rezando uma missa de graças à bondade divina.
12-1-1876—Nova audiência com o Santo Padre.
22-2-1876—Outra audiência com Pio IX.
1-3-1876—Por Turim e Lião vai a Paris, de onde regressa a 3,
chegando outra vez a Roma, a 5.
25-3-1876—Em Versalhes, no Convento dos Capuchinhos, onde confere uma ordenação.
13-5-1876—Aniversário do Sumo Pontífice, D. Vital o visita e recebe
de S. S. um rico coxim bordado a ouro.
8-6-1876—Vai a Marselha por Génova, e de lá de novo vai a
Tolosa.
1-7-1876—Está em Lourdes, onde assiste, a 3, à festa da coroação
de Nossa Senhora.
5-7-1876—Vai a Cauterets, a tratamento no uso de águas sulfurosas, voltando a Lourdes, onde faz um retiro espiritual,
que terminou a 15.
31-7-1876—Segue para a Bélgica, passando por Mons, Tournay,
Bois d'Hcine, onde vê a extática Luisa Lateau. Visita
Bruxelas e Antuérpia.
6-9-1876—Chega a Paris. Vai a Angers e Le-Mans, a fim de avistar-se com antigos companheiros de Noviciado.
11-9-1876—Outra vez em Paris.
18-9-1876—Em Bordéus, à tarde, para tomar ao Brasil.
20-9-1876—Parte de Bordéus, a bordo do paquete francês Paraná.
6-10-1876—Chega, à tardinha, a Pernambuco.
12-10-1876—Embarca a bordo do Guadiana para a Corte, onde chega a 18.
4-11-1876—A bordo do paquete Paraná volta a Pernambuco, onde
chega a 9.
25-4-1877—Vem ao Rio, a bordo do N«TO.
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21-5 1877—Chega a Bordéus, a caminho de Paris.
6-6 1877—Em Mont-Doré, perto do Clermont-Ferrand, em uso das

águas sulfurosas. Aí permanece. Vai a Tolosa, Marselha, Génova, Florença, Bolonha, Loreto e Nápoles.
25-9 1877—Em Roma.
21-1 •1878—É acometido do mal que em breve o vitimaria.
22-1 1878
a
14-2 1878—Guarda o leito na Cidade Eterna.
26-2- 1878—Sai

de Roma para Paris, a conselho médico, demorando-se em Chambery e Lião, para ganhar forças para a
viagem.
13-3- 1878—Chega a Paris, sem melhoras, recolhendo-se ao Convento de sua Ordem à rua da Saúde. Repousado « tratado, melhora.
21-4 1878—Domingo de Páscoa, levanta-se e celebra.
7-6 1878—Sai de carro a visitar amigos, e, de volta, prostra-se
de vez.
3-7- 1878—Recebe, a pedido seu, os Sacramentos.
4-7 1878—Pela manhã, está tão calmo e resignado que a todos
admira.
—"Nem uma queixa, nem um gesto de impaciência, nem
a mais leve murmuração contra alguém saía de sua
boca, que só dizia estar pronto a fazer a vontade de
Deus e a dar a vida pela Igreja de Olindal" (*)
—As 7'/2 horas da noite, o Padre Provincial dos Capuchinhos deu-lhe a absolvição.
—As 10 horas começou a agonia.
—As IQVz proferiu a última palavra, que já não pôde ser
compreendida.
—Ás 11 horas e 15 minutos desse dia (23 e '/4 de hoje),
morre em Paris, aos 33 anos de idade, 15.° de sua
Profissão religiosa e 7.° de seu Episcopado.
1878—Embalsamado. Conduzido à Igreja dos Religiosos, permanecendo em câmara ardente.
1878—Solenes exéquias.
(*) — Manuel António dos Reis. O Bispo de Olinda •— D. Frei
Vi'al Maria Gonçalves de Oliveira perante a História — pág. 79.

3. Efemérides da questão religiosa

1872
— Narrativa dos festejos havidos em São Paulo, por ocasião da
solene sagração do Bispo de Olinda, na Santa Igreja Catedral. —
Apóstolo de 24 e 31 de março de 1872.
— Carta Pastoral do Bispo de Olinda saudando os seus Dioce.sanos depois da sua sagração. — Apóstolo de 5 de maio de 1872.
—-Oração pronunciada pelo Bispo de Olinda no dia 24 de maio,
por ocasião da sua entrada na cidade episcopal de Olinda. —
.Apóstolo de 21 de julho de 1872.
— Circular do Bispo de Olinda protestando contra os ultrajes
feitos à Virgem Imaculada pela imprensa ímpia, etc. — Apóstolo
de 15 de dezembro de 1872.

1873
— Protesto de adesão do cabido e clero de Pernambuco à circular do Diocesano. — Apóstolo de 16 de fevereiro de 1873.
— Carta Pastoral do Bispo de Olinda premunindo os seus diocesanos contra as ciladas e maquinações da Maçonaria. — Apóstolo de 9 de março de 1873.
— Carta do Bispo do Pará acompanhando ao Bispo de Olinda
na medida que tomou em relação à Maçonaria. — Apóstolo de 9 de
março de 1873.
— Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, na sessão
de 27 de fevereiro, sobre a questão das Irmandades em Pernambuco, pelo Dr. Tarquínio B. de Sousa Amaranto. — Apóstolo de 23 9
30 de março de 1873.
— Discurso pronunciado no Senado, a 10 de março, pelo senador Cândido Mendes de Almeida, sobre a questão maçónica, e a
política, religiosa do gabinete. — Apóstolo de 6 de abril de 1873.
— Discurso do Ministro da Guerra na Câmara dos Deputados
na sessão de 19 de março, sobre a questão provocada pela Maçonaria. — Apóstolo de 6 de abril de 1873.
— Pastoral do Arcebispo da Bahia prevenindo os seus diocesanos e protestando contra a representação endereçada às Câmaras
pela Maçonaria da Bahia. — Apóstolo de 27 de abril de 1873.
•—• Pastoral do Bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, aderindo e publicando a Pastoral do Arcebispo da Bahia contra a mencionada representação. — Apóstolo de 27 de cbril de 1873.
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— Discurso sobre a questão religiosa, pronunciado na Assembleia Geral Legislativa pelo Dr. Leandro Bezerra na sessão de 27
de março. — Apóstolo de 27 de abril de 1873.

— Breve Quamquam dotoraa do SS. Padre Pio IX dirigido ao
Bispo de Olinda, a 29 ds maio, aprovando seu procedimento e condenando a Maçonaria no Brasil. — Apóstolo de 13 de junho de
1873.
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— Instrução Pastoral sobre a Maçonaria considerad-j sob o aspecto moral, religioso e social, por D. António de Matedc Costa,
Bispo do Grão-Pará. — Apóstolo de 4 de maio de 1873.
— Carta que o Bispo de Mariana dirigiu ao Bispo de Olinda,
aderindo à resolução tomada por este Prelado contra as Irmandades.
— Apóstolo de 11 de maio de 1873.
— Adesão do Cabido da Catedral da Bahia à Carta Pastoral do
Arcebispo Conde de São Salvador, de 25 de março. — Apóstolo de
11 de maio de 1873.
— Documentos sobre o atentado de que foram vítimas os Jesuítas em Pernambuco a 14 de maio. — Apóstolo de 25 de maio
de 1873.
— Pastoral do Arcebispo da Bahia publicando uma preleção
dogmática sobre o mistério da Santíssima Trindade, atacado pela
Maçonaria. — Apóstolo de 8 de junho de 1873.
— Ofício do Presidente de Pernambuco sobre os atentados e
vandalismo ali perpetrados nos dias 14 e 16 de maio. — Apóstolo
de 8 de junho de 1873.
— Carta Pastoral do Bispo de Olinda aos seus Diocesanos sobre os desacatos do dia 14 de maio.
— Apóstolo de 15 de junho de 1873.
— Ofícios do Presidente e Chefe de Polícia de Pernambuco sobre o atentado do dia 14 de maio. — Apóstolo de 15 de junho de
1873.
— Ofício do Ministro do Império dando conhecimento ao Bispo
de Olinda da resolução do Conselho de Estado concedendo recurso
às irmandades de Pernambuco, em 12 de junho. — Apóstolo de 15
de junho de 1873.
— Discurso pronunciado na Câmara Vitalícia pelo senador Cândido Mendes de Almeida na sessão de 24 de maio sobre a questão
religiosa. — Apóstolo de 22 de junho de 1873.
•— Discurso proferido pelo deputado geral Dr. Leandro Bezerra
na sessão de 23 de maio sobre a questão religiosa. — Apóstolo de
22 de junho de 1873.
— Resposta dada pelo Bispo do Ceará aos membros da sociedade "Coração livre popular". — Apóstolo de 13 de junho de 1873.
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— Ofício ao Bispo de Olinda ao Presidente de Pernambuco,
sobre o chamado e conferência deste com os Vigários da Cidade do
Recife. — Apóstolo de 3 de agosto de 1873.
— Sobre a instalação da Associação Católica Fluminense, a 27
de julho na Corte, e da União Católica Ortodoxa Pernambucana, no
Recife, a 15 do mesmo mês. — Apóstolo de 3 de agosto de 1873.
— Ofício do Presidente de Pernambuco dirigido ao Bispo de
Olinda sobre a convocação dos Vigários em Palácio. — Apóstolo
de 10 de agosto de 1873.
— Ofício do Bispo de Olinda respondendo ao Aviso de 12 de
junho, do Ministro do Império. — Apóstolo de 17 de agosto de 1873.
— Discurso pronunciado pelo deputado geral, Dr. Diogo de Vas•concelos, na sessão de 31 de julho sobre a questão religiosa. —
Apóstolo de 24 de agosto de 1873.
— Voto de adesão da sociedade União Católica Ortodoxa Pernambucana ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 24 de agosto de
1873.
— Pastoral do Bispo de Mariana, Conde da Conceição, publicando o Breve Quamquam dotore». — Apóstolo de 24 de agosto
de 1873.
— Discurso proferido pelo deputado geral Dr. Morais Rego, na
sessão de 24 de maio, sobre a questão religiosa. — Apóstolo de 7
de setembro de 1873.
— Pastoral do Bispo de Diamantina, publicando o Breve Quamquam dolore». — Apóstolo de 14 de setembro de 1873.
— Discurso pronunciado no voto de graças sobre a política religiosa do gabinete, pelo Senador Firmino Rodrigues Silva, na sessão de 5 de julho. — Apóstolo de 14 de setembro de 1873.
— Pastoral do Bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, publicando o Breve Quamquam dotarei, na sua Diocese. — Apóstolo
-de 21 de setembro de 1873.
— Circular do Chefe de Polícia da Corte, providenciando sobre
•os insultos dirigidos a sacerdotes seculares e regulares, nas ruas
da Corte, por onde transitam. — Apóstolo de 21 de setembro de
1873.
— Discurso pronunciado no Senado, em sessão de 3 de junho
•pelo Senador Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, sobre a questão religiosa. — Apóstolo de 28 de setembro de 1873.
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— Aviso do Ministro do Império, em dota de 27 de setembro,,
mandando que o Procurador da Coroa promova a acusação do Bispo
de Olinda. — Apóstolo de 5 de outubro de 1873.

— Sobre a chegada do Bispo de Olinda e sua .entrada no Arsenal de Marinha. — Apóstolo de 15 de janeiro .de 1874.
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— Discurso pronunciado na sessão de 9 de junho, pelo deputado
geral Dr. Tarquínio de Sousa Amaranto, sobre os acontecimentos
do Recife. — Apóstolo de 12 de outubro de 1873.
— Denúncia dada pelo Procurador da Coroa contra o Bispo deOlinda. — Apóstolo de 19 de outubro de 1873.
— Pastoral do Bispo do Ceará, publicando o Breve Quamquam
dólares. — Apóstolo de 2 de novembro de 1873.
— Pastoral do Bispo de São Pedro do Rio Grande do Sul, publicando o Breve Quamquam dólares. — Apóstolo cê 13 de novembro de 1873.
— Pastoral do Arcebispo, Conde de São Salvador, publicando
o Breve Quomquam dólares. — Apóstolo de 13 de novembro de
1873.
— Carta do Bispo de São Pedro do Rio Grande do Sul, aderindo
aos atos do Bispo de Olinda contra a Maçonaria do Brasil. — Apóstolo de 20 de novembro de 1873.
— Ofício dirigido ao Bispo de Olinda, pelo Cónego Vigário António Marques de Castilho, sobre a oferta do pagamento da sua côngrua, pela importância que aquele Prelado ainda recebia do Governo Imperial. — Apóstolo de 23 de novembro de 1873.

— Representação feita pelo Bispo de Mariana, aderindo à do
Arcebispo da Bahia. — Apóstolo de 20 de janeiro de 1874.
— Portaria do Bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro,. ordenando preces pelo Bispo de Olinda. — Apóstolo de 20 de janeiro
de 1874.
— Protesto do Arcebispo da Bahia, Conde de São Salvador,
datado de 8 de janeiro de 1874. — Apóstolo de 20 de janeiro de
1874.
— Protesto de adesão e obediência ao Bispo de Olinda, pelo
corpo capitular da Catedral de Olinda. — Apóstolo de 22 de janeiro
de 1874.
— Protesto do Clero de Olinda. — Apóstolo de 22 de janeiro
de 1874.
— Protesto da União Católica, de Olirida. —• Apóstolo de 22
de janeiro de 1874.
— Portaria do Governador do Bispado ordenando preces pelo
Bispo de Olinda. — Apóstolo de 22 de janeiro de 1874.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda, pelo Dr. José Joaquim Herédia de Sá. — Apóstolo de 22 de janeiro de 1874.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda, pelo deputado geral
Dr. João Mendes de Almeida. — Apóstolo de 30 de janeiro de 1874.

— Carta Pastoral do Bispo de São Paulo, publicando o Breve
Quamquam dólares na sua diocese. — Apóstolo de 30 de 'novembro de 1873.

•—• Parecer sobre a não-competência do Supremo Tribunal de
Justiça, para conhecer da questão dos Bispos, por um distinto jurisconsulto brasileiro. — Apóstolo de l de fevereiro de 1874.

— Resposta dada pelo Bispo de Olinda à denúncia do Procurador da Coroa. — Apóstolo de 11 de dezembro de 1873.

— Memorando e instruções do governo sobre a questão religiosa. — Apóstolo de 4 de fevereiro de 1874.

— Pastoral do Bispo da Diamantina ordenando preces pela paz
da Igreja. — Apóstolo de 21 de dezembro de 1873.

—-Carta do Bispo de São Paulo, sobre a prisão do Bispo de
Olinda. —• Apóstolo de 6 de fevereiro de 1874.
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— Representação do Arcebispo, Conde de São Salvador, a S. M.
o Imperador sobre o processo do Bispo de Olinda. — Apóstolo de
8 de janeiro de 1874.
— Saudação ao Bispo de Olinda, do Colégio Eleitoral da cidade
do Pomba, em Minas Gerais — Apóstolo de 11 de janeiro de 1874.
— Notícia da prisão do Bispo de Olinda. — Apóstolo de 13 de
janeiro de 1874.

— Profecia ministerial sobre a condenação inevitável dos Bispos
de Olinda e do Pará, feita pela Nação, órgão do ministério, de 7
de março. — Apóstolo de 11 de fevereiro de 1874.
— Libelo acusatório contra o Bispo de Olinda, apresentado pelo
Procurador da Coroa ao Supremo Tribunal de Justiça. — Apóstolo
de 11 de fevereiro de 1874.
— "Jesus autem tacebat". — Apóstolo de 13 de fevereiro d©
1874.
— Carta do Bispo de São Pedro do Rio Grande do Sul, sobre a
prisão do Bispo de Olinda. — Apóstolo de 18 de fevereiro de- 1874.
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— Congratulação dirigida pelo Clero de Ouro Preto, ao Bispo
de Olinda. — Apóstolo de 18 de fevereiro de 1874.
— Representação dirigida a S. M. o Imperador, pelo Bispo de
São Sebastião do. Rio de Janeiro, sobre a prisão do Bispo de Olinda.
— Apóstolo de 19 de fevereiro de 1874.
— Julgamento do Bispo do Olinda. — Apóstolo de 22 de fevereiro de 1874.
— O novo José de Arimatéia. — Apóstolo de 22 de fevereiro
da 1874.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda, da cidade de Ouro
Preto, pelo Dr. Eugênio Celso Nogueira e outros. — Apóstolo de
l de março de 1874.
— Mensagens dirigidas ao Bispo de Olinda, pelos católicos de
Itapetininga, São João de Capivari e Taubaté (São Paulo). — Apóstol» de l de março de 1874.
— Pastoral do Bispo de Mariana, premunindo seus diocesanos
contra as ciladas da Maçonaria. — Apóstolo de 4 de março de 1874.
— Sentença proferida contra o Bispo de Olinda. — Apóstolo de
4 de março de 1874.
— Manifesto do clero da Diamantina. — Apóstolo de 8 de março
de 1874.
— Manifestação de adesão ao Bispo de Olinda pelo Conselho
Diretor da União Católica, de Pernambuco, depois da sua prisão. —
Apóstolo de 11 de março de 1874.
— Saudação da Câmara Municipal de Sarapuí, ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 11 de março de 1874.
— Manifestação dos eleitores de Jundiaí (São Paulo), ao Bispo
de Olinda. — Apóstolo de 11 de março de 1874.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda, por Virgílio Gomes
Guimarães o D. Deolinda Emília Guimarães, da Franca do Imperador. — Apóstolo de 11 de março de 1874.
— Manifestação da Câmara Municipal de Jundiaí (São Paulo), ao
Bispo de Olinda. — Apóstolo de 13 de março de 1874.
— Mensagens dirigidas ao Bispo de Olinda, pelos Drs. Rodrigo
Lobato Marcondes Machado e António Pereira da Silva Barros, de
Taubaté, e outra firmada pelo Padre António José Pinheiro e outros
do Amparo (São Paulo). — Apóstolo de 13 de março de 1874.
— Mensagens dirigidas ao Bispo de Olinda por João José Lopes Rodrigues, de São João de Capivari, e Padre João Ezequiel Teixeira Pinto, de Atibaia, (São Paulo). — Apóstolo de 15 de março
de 1874.
•
:

71

— Circular do Arcebispo da Bahia, ao Episcopado Brasileiro,
animando-o na resistência passiva ao despotismo da Maçonaria imperial. — Apóstolo de 15 de março de 1874.
— Manifesto da Associação Católica da Bahia ao Bispo de
Olinda. — Apóstolo de 15 de março de 1874.
— Carta do Arcebispo da Bahia ao Bispo de Olinda. — Apóstclo
de 20 de março de 1874.
— Protesto de adesão do Corpo Capitular de Olinda. — Apóstolo de 22 de março de 1874.
— Transferência do Bispo de Olinda para a fortaleza de São
João. — Apóstolos de 22 de março de 1874.
— Saudação dos católicos de Braga ao Bispo de Olinda. —
Apóstolo de 25 de março de 1874.
— Manifestação do Marquês de Penalva ao Bispo de Olinda.
— Apóstolo de 25 de março de 1874.
— Saudação das Senhoras de Campos ao Bispo de Olinda. —
Apóstolo de 25 de março de 1874.
— Pastoral do Bispo de Olinda. — Apóstolo de 29 de marco
de 1874.
— Ofício do Bispo da Diamantina ao Ministro do Império. —
Apóstolo de 3 de abril de 1874.
— Saudação da Câmara Municipal de Tatuí ao Bispo de Olinda. —Apóstolo de 3 de abril de 1874.
— Mensagens dos Católicos de Itu e Caçapava (São Paulo) ao
Bispo de Olinda. — Apóstolo de 5 de abril de 1874.
— Carta do Conselho Diretor da Sociedade Católica de Pernambuco ao Bispo do Rio de Janeiro, sobre a sua -representação
feita a S. M. o Imperador. — Apóstolo de 8 de abril de 1874.
— Carta do Bispo de Goiás ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de
12 de abril de 1874.
— Mensagem dos estudantes do Colégio Pio Latino Americano,
em Roma, ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 12 de abri) de 1874.
— Mensagem dos professores do Colégio Pio Latino Americano,
em Roma. — Apóstolo de 17 de abril de 1874.
— Resposta do Bispo de Mariana à Carta Circular do Arcebispo da Bahia. — Apóstolo de 22 de abril de 1874.
— Circular do Governador do Bispado de Olinda aos párocos,
coadjutores e capelães sobre a separação da Igreja e do Estado
e o casamento civil. — Apóstolo de 24 de abril de 1874.
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•— Mensagem da Associação Católica de Portugal ao Bispo de
Olinda. — Apóstolo de 24 de abril de 1874.
— Mensagem da junta Central das Obras Pontifícias, na Bélgica, ao Bispo de Olinda. — Apóstolos de 24 de abril de 1874.
— Manifestação da Associação Católica de Maricna ao Bispo
de Olinda. — Apóstolo de 26 de abril de 1874.
— Manifestação dos eleitores de Casa Branca (São Paulo), ao
Bispo de Olinda. — Apóstolo de 26 de abril de 1874.
— Saudação dirigida ao Bispo de Oiinda, pelo Padre José Joaquim de Almeida, do Tietê (São Paulo). — Apóstolo de 26 de abril
ds 1874.'
— Mensagem dos católicos de São João del-Rei, com 226 assinaturas, dirigida ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 26 de abril
de 1874.
— Protesto de adesão ao Bispo de Olinda, assinado pelo Vigário de Santo António d'Alegria, João da Fonseca e Melo. — '
Apóstolo de 26 de abril de 1874.
— Mensagens das senhoras e católicos da cidade da Campanha, ao Bispo de Olinda, contendo a primeira 232 e a segunda 128
assinaturas. — Apóstolo de 29 de abril de 1874.
— Adesão do partido liberal de Caçapava (Província de São
Paulo), ao Bispo'de Olinda, com 23 assinaturas. — Apóstolo de 29
de abril de 1874.
— Manifestação da Cidade da Constituição (São Paulo), ao
Bispo de Olinda, assinada pelo Padre F. G. Pais de Barros e 115
cidadãos, -r- Apóstolo de l de maio de 1874.
—- Representação do Bispo de Goiás a S. M. o Imperador. —
Apóstolo de 3 de maio de 1874.
• • — O Santo Padre Pio IX e o Bispo de Olinda. — Apóstolo de
3 da maio de 1874.
—r- Mensagem ao Bispo de Olinda, da Câmara Municipal do
Caetê, precedida em um ofício do Vigário e outros sacerdotes da
localidade. — Apóstolo de 6 de maio de 1874.
. — Fala com que S. M. o Imperador abriu a terceira sessão da
I5.a legislatura da Assembleia Geral, e que se refere à questão religiosa. — Apóstolo de 6 de março de 1874.
— Carta dirigida pelo Bispo de Goiás ao Arcebispo da Bahia.—
Apostolo dê'8 de maio de 1874.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda, da Vila do Ceará-Mirim, firmada por F. B. Cavalcanti Rocha Maracujá, com mais
33 •'assinaturas. —Apóstolo de 8 de maio de 1874.
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— Demonstrações ao Bispo de Olinda na Cidade de Ubá (Minas Gerais). — Apóstolo de 14 de maio de 1874.
— Saudação ao Bispo de Olinda por diversos católicos, moradores em São Miguel, distante da Diamantina três léguas. — Apóstolo de 14 de maio de 1874.
— Homenagem ao Bispo de Olinda pelas religiosas do convento da Soledade, da Cidade de São Salvador (Bahia). — Apóstolo
de 14 de maio de 1874.
— Mensagem ao Bispo de Olinda por muitas senhoras da Vila
da Piedade. — Apóstolo de 14 de maio de 1874.
— Carta dirigida ao Bispo de Olinda pelo Padre Félix Barreto
de Vasconcelos. — Apóstolo de 14 de maio de 1874.
— Indicação das Igrejas e da hora em que se celebram Missas
durante a prisão do Bispo de Olinda por determinação da Associação Católica Fluminense. — Apóstolo de 14 de maio de 1874.
— Pastoral do Bispo de Mariana Conde da Conceição sobre a
abolição do art. 5.° da Constituição. — Apóstolo de 14 de maio
de 1874.
— Pastoral do Bispo da Diamantina recomendando aos seus diocesanos a leitura da Circular do Metropólita do Brasil. — ApóstoJo
de 17 de maio de 1874.
— Ofício do Arcebispo de Buenos Aires ao Bispo .de Olinda. —
Apóstolo de 17 de maio de 1874.
— Carta Pastoral do Bispo do Maranhão, publicando o breve
Quamquam dolores. — Apóstolo de 20 de maio de 1874.
— Ofício do Bispo do Ceará, aderindo à Circular do Arcebispo
da Bahia. — Apóstolo de 20 de maio de 1874.
— Mensagens dirigidas ao Bispo de Olinda pelo Seminário
Episcopal de Mariana, Vigário João Batista Pereira da Mota, e 129,
católicos da Vila de Cabreúva (São Paulo). — Apóstolo' de 20 de
maio de 1874.
— Ao Bispo de Olinda a Irmandade de São Pedro dos Clérigos
na Bahia. — Apóstolo de 22 de maio de 1874.
— A "Você delia Verità" e a sessão do Supremo Tribunal ern
que foi condenado o ínclito Bispo de Olinda. — Apóstolo de 22 de.
maio de 1874.
— Mensagem da Câmara Municipal da Cidade da Formiga (Minas) ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 24 de maio de 1874.
— Discurso por ocasião da entrega das Mensagens da, Irmandade de S. Pedro dos Clérigos ao Arcebispo, Conde 'de'São Salvador. — Apóstolo de 27 de maio de 1874.
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— Nota da Nunciatura Apostólica ao Governo Imperial — Nota
do Governo fcperial à Nunciatura Apostólica — Nota do Cardeal
Secretario de Estado à Legação Imperial junto à Santa Sé. Nota da
Legação Imperial junto à Santa Sé ao Cardeal Secretario de Estado. — Apóstolo de 27 de maio de 1874.
— Visita aos Bispos encarcerados, feita por muitos católicos da
Corte. — Apóstolo de 27 de maio de 1874.
— Mensagem dos sacerdotes da Cidade da Formiga (Minas), enviada ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 27 de maio de 1874.
— Carta do Bispo de Goiás ao Bispo de Olinda e do Para. —
Apóstolo de 29 de maio de 1874.
— Mensagens do Vigário de Caxias, Luís Raimundo da Silva
Brito e Vigário da Freguesia do Monte do Carmo, José Ribeiro Gonçalves. — Apóstolo de 31 de maio de 1874.
— Ofícios dos Bispos de São Sebastião do Rio de Janeiro, de
São Paulo e de São Pedro do Rio Grande do Sul, acusando o recebimento da Circular do Arcebispo da Bahia. — Apóstolo de 4 de
junho de 1874.
— Felicitações ao Bispo de Olinda do Vigário de Una (São
Paulo), do Pároco e paroquianos do Livramento (Mariana), e dos católicos de S. João de Capivari. — Apóstolo de 4 de junho de 1874.
— Mensagem do Padre António C. de Azeredo Coutinho ao
Bispo de Olinda. — Apóstolo de 7 de junho de 1874.
— Mensagens do Vigário da Atibaia, Francisco Claro de Assis e d© dois católicos de Guaratirguetá. — Apóstolo de 10 de junho
de 1874.
— Votos de adesão aos Bispos de Olinda e do Pará, de N. S.
das Mercês do Mar de Espanha, com 257 assinaturas e do Vigário
de Silveiras, Cónego António de Oliveira e Castro. — Apóstolo de
10 de junho de 1874.
— Mensagens dirigidas ao Bispo de Olinda pelos católicos de
Dores da Marmelada (Mariana) e da cidade de Maceió. — Apóstolo de 12 de junho de 1874.
— Mensagem dos católicos de São José do Picu (Município de
Baipendi) José António da Silva Midões, António Maria Pais e mais
70 signatários. — Apóstolo de 14 de junho de 1874.
— Mensagem do Vigário e dos católicos da cidade do Rio Novo
(Minas), ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 17 de junho de 1874.
— Importante Mensagem ao Bispo de Olinda, pela Associação
Católica Fluminense. — Apóstolo de 19 de junho de 1874.
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— Carta Pastoral do Bispo de Olinda, mandando, do -cárcere
da fortaleza de São João, consagrar a sua Diocese ao Sagrado Coração de Jesus. — Apóstolo de 19 de junho de 1874.
— Carta do Arcebispo, Conde de Salvador a D. Frederico AneiTOS, Arcebispo de Buenos Aires sobre as felicitações enviadas ao
Metropólita e ao Episcopado Brasileiro. — Apóstolo de 21 -de junho
de 1874.
— Romaria ao cárcere do Bispo de Olinda. — Apóstolo de 26
de junho de 1874.
— Mensagem ao Bispo de Mariana, Conde da Conceição, pelo
Cónego Bernardo Higino Coelho e outros. — Apóstolo de 28 de
junho de 1874.
— Mensagem ao Bispe de Olinda, dos católicos de Macaé e
outros, reunidos na fazenda da Boa Vista, Bispado da Diamantina.
— Apóstolo de 28 de junho de 1874.
— Morte do Arcebispo da Bahia, D. Manuel Joaquim da Silveira, Conde de São Salvador. — Apóstolo de l de julho de 1874.
— Mensagem ao Bispo de Olinda, assinada por Francisco José
de Andrade Brante e Josefina dos Santos Sá, da Cidade da Diamantina. — Apóstolo de 19 de julho de 1874.
— Carta dirigida ao Bispo de Olinda pelo Arcebispo da Bahia.
— Apóstolo de 22 de julho de 1874.
— Mensagens dirigidas pelo Padre Francisco Rogério, da Hha
dos Açores, e António Aires Tavares de Pinho, Prior de Santa Justa,
em Lisboa. — Apóstolo de 22 de julho de 1874.
— Alocução solene do Santo Padre Pio IX, pronunciada perante o Sacro Colégio, no dia 17 de junho. — Apóstolo de 26 de julho
de 1874.
— Mensagem do Presidente da Associação Católica da Grã-Bretanha ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 26 de julho de 1874.
— Representação dos Católicos de Ubá, (Minas), contra a política religiosa do gabinete de 7 de março, apresentada na Câmara
dos Deputados pelo Dr. Carlos Peixoto. — Apóstolo de 26 de julho
de 1874.
— Mensagem dos jovens diamantinenses, enviada ao Bispo de
Olinda. — Apóstolo de 31 de julho de 1874.
— Mensagem da Camará Municipal da Vila da Imperatriz (Alagoas), ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 31 de julho de 1874.
— Protesto contra a iníqua sentença proferida contra o Bispo
de Olinda, pelo Capelão de Fernando de Noronha, Cónego Manuel
José Martins Alves de Carvalho. — Apóstolo de 31 de julho de
1874.
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— Mensagem do Clero de São Paulo aos Bispos de Olinda e do
Pará.' —; Apóstolo de 5 de agosto de 1874.
— Mensagem ao Bispo de Olinda, assinada por numerosos católicos, da Cidade de Angra, capital da Ilha Terceira, no reino de
Portugal. — Apóstolo de 7 de agosto de 1874.
— Representação dirigida a S. M. a Imperatriz contra a perseguição religiosa no Império, assinada por 2.051 senhoras das mais
distintas, da Bahia. — Apóstolo de 9 de agosto de 1874.
—• Mensagem enviada ao Bispo de Olinda pelo Cónego Vigário
Francisco P. Duarte e outros católicos de Maceió. — Apóstolo de 9
de agosto de 1874.
— Discurso do deputado geral Dr. Tarquínio de Sousa Amaranto, submetendo à consideração da Câmara algumas petições, contia o procedimento do gabinete de 7 de março na questão religiosa
assinadas por 12.680 cidadãos de diversas localidades do Bispado
do Pernambuco. — Apóstolo de 12 de agosto de 1874.
— Carta do Bispo de Olinda a D. Frederico Aneiros, Arcebispo
de Buenos Aires. —• Apóstolo de 19 de agosto de 1874.
—• Protesto do Clero do Recife contra o discurso pronunciado pelo
Padre João Manuel, na sessão de 17 de junho, na Câmara dos
Deputados. — Apóstolo de 19 de agôsio de 1874.
. ,.,—-Voto de adesão ao Bispo ds Olinda, firmado pelo Vigário
Trajgno do Figueiredo Lima, da Freguesia de Bezerros, em Pernambuco. — Apóstolo de 21 de agosto de 1874.
. . —T- Discurso -do deputado geral Dr. Leandro Bezerra, apresentando à Câmara dos Deputados uma queixa contra a política religiosa do gabinete de 7 de março, assinada por 5.134 cidadãos. —•
Apóstclp da 23 de agosto de 1874.
— Relação dos protestos contra a política religiosa do gabinete
da 7 de março, montando a 31.325 o número dos cidadãos que os
firmaram, — Apóstolo de 26 de agosto de 1874.
— Caíta do Bispo de La Serena (Chile), ao Bispo de Olinda. —
Mensagem do cabido, clero e fiéis da diocese de La Serena ao Bispo de Olinda. — Mensagem do Seminário de Copiapo (Chile), ao
Bispo de Olinda. — Apóstolo de 30 de agosto de 1874.
• ' '—Mensagem do Bispo, Clero e fiéis da Ia Concepción do Chile,
ao Bispo de'Olinda. — Apóstolo de 30 de agosto de 1874.
— Mensagem dos estudantes da Escola de Medicina da Corte,
apresentada aos Bispos do Pará e de Olinda. — Apóstolo de 3 de
setembro de 1874.
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— Discurso do deputado geral Dr. Leandro Bezerra, apresentando novas petições contra o Governo assinadas por 1.791 católicos.
— Apóstolo de 6 de setembro de 1874.
— Carta do Arcebispo de Porto Príncipe (Haiti), dirigida ao Bispo
de Olinda. — Apóstolo de 6 de setembro de 1874.
— Ofício do Bispo de Olinda, com data de 12 de setembro, ao
Ministro do Império, sobre o pagamento dos professores do Seminário. — Apóstolo de 13 de setembro de 1874.
— Reconhecimento do Governador do Bispado de Pernambuco,
pelo Presidente da Província, em data de 24 de agosto. — Apóstolo
de 13 de setembro de 1874.
— Narração da segunda Romaria à prisão do Bispo de Olinda,
— Apóstolo de 17 de setembro de 1874.
— Discurso proferido pelo Dr. Tarquínio de Sousa Amaranto,
na Câmara dos Deputados, na sessão de 2 de setembro de 1874,
em que o Ministro do Império declarou em aparte que o Bispo de
Olinda pedira, para que os vencimentos dos professores do Seminário de sua Diocese fossem entregues a ele, Bispo. Resposta do
Bispo de Olinda a esta mentira oficial, em ofício de 12 de setembro. — Apóstolo de 17 de setembro de 1874.
— Mensagem aos Bispos de Olinda e do Pará, enviada pelo
Vigário de Santa Bárbcra das Canous, José Inácio Rodrigues. —
Apóstolo de 17 de setembro de 1874.
— Ofício do Bispo de Olinda, de 19 de setembro, ern resposta
a um artigo do Ministro do Império inserto no "Jornal do Comércio"
á& 19 de setembro, sobre o pagamento dos professores do Seminário
Episcopal. — Apóstolo de 20 de setembro de 1874.
— O Bispo de Olinda e o Ministro do Império, artigo publicado
rio "Jornal do Comércio" de 23 de setembro, sobre a questão dos
ordenados. — Apóstolo de 24 de setembro de 1874.
— Mensagem de 62 senhoras de S. Miguel e Pinheiros, protestando contra as violências de que são vítimas os Bispos de Olinda
e do Pará. •— Apóstolo de 24 de setembro de 1874.
— Carta do Conselheiro Zacarias de Gois e Vasconcelos e outros cavalheiros, relativa à esmagadora resposta dada, pelo Bispo
de Olinda ao Ministro do Império, sobre a expedição de ordena
para o pagamento dos professores do Seminário. — Apóstolo de 24
de setembro ds 1874.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 24
•de setembro de 1874.
— Artigos escritos e assinados pelo Conselheiro Zacarias de
Gois e Vasconcelos, sobre a carta que o Ministro do Império dirigiu
.ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de 27 de setembro de 1874.
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— Saudação e delicado mimo ao Bispo de Olinda, enviados
pelo Padre César António Megale, de Juiz de Fora. — Apóstolo de
11 de outubro de 1874.
— Pastoral do Bispo de S. Pedro do Rio Grande do Sul, order.ando preces públicas por causa da perseguição que sofre a
Igreja. — Apóstolo de 18 de outubro de 1874.
— Breves do Santo Paare Pio IX aos Bispos do Pará e de Olinda. — Apóstolo de 22 de outubro de 1874.
— Carta Pastoral do Bispo do Pará explicando a seus diocesanos a razão do atual conflito. — Apóstolo de 25 de outubro de
1874.
— Mensagem dos Arcebispos de Santiago, Bispo de Himeria, Vigários Gerais destes Bispados, clero e fiéis do Chile, ao Bispo de
Olinda. — Apóstolo de 29 de outubro de 1874.
—• Ofício do Bispo de Olinda ao Ministro do Impéiio sobre o
levantamento dos interditos. — Apóstolo de 8 de novembro de
1874.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda, pelo Vigário Saturnino Dantas Barbosa e mais 302 católicos da Cidade da Bagagem,
em Minas. — Apóstolo de 22 de novembro de 1874.
— Documentos sobre a interdição dos interditos. — Apóstolo de
3 de dezembro de 1874.
— Alocução com que o Governador do Bispado abriu a assembleia do Clero de Olinda. — Mensagem do Clero de Olinda a D. Fr.
Vital. — Apóstolo de 10 de dezembro de 1874.
— Carta de Pio IX respondendo à credencial que lhe foi apresentada pelo Visconde de Araguaia a 5 de outubro. — Apóstolo de
10 de dezembro de 1874.
— Resposta dada pelo Dr. Graciano de Araújo, ao Juiz de Direito do 4.° Distrito Criminal de Olinda, que lhe ordenara o levantamento dos interditos. — Apóstolo de 10 de dezembro de 1874.
— Ofício do Governador do Bispado de Olinda, declarando ao
Juiz de Direito da Comarca, que não pode levantar os interditos. —
Apóstolo de 10 de dezembro de 1874.
— Protesto dos sacerdotes de Olinda contra o levantamento dos
interditos. — Apóstolo de 13 de dezembro de 1874.
— Circular do Governador aos Párocos e ao Clero de Olinda,
remetendo-lhes os atos da reunião do mesmo clero e advertindo-os
acerca dos acontecimentos iminentes à Diocese e ao Brasil. —
Apóstolo de 17 de dezembro de 1874.

D. V I T A L

79

1875
— Portaria do Presidente de Pernambuco, Henrique Pereira de
Lucena, sobre a deportação dos Jesuítas. — Apóstolo de l de janeiro de 1875.
— Protesto do Padre Filipe Sotovia, da Companhia de Jesus,
conira a caluniosa imputação de ter ele parte nos movimentos sediciosos no Norte do Império. — Apóstolo de 3 de janeiro de 1875.
— Circular do Chantre J. Joaquim Camelo de Andrade, Governador do Bispado de Olinda sobre a busca e varejo de sua casa
e papéis pela polícia, sem respeito às formas legais. — Apóstolo
de 10 dn janeiro de 1875.
— Oíício oo Promotor Público de Olinda, Dr. Brás Florentino
Henrique de Sousa pedindo sua demissão para não dar denúncia
contra o Governador do Bispado, Chantre Camelo de Andrade. —
Apóstolo do 10 de janeiro de 1875.
— Denúncia dada contra o Governador do Bispado de Olinda,
Chantre J. J. Camelo de Andrade, pelo Promotor Público José V. Meira de Vascor.celos. — Apóstolo de 12 de janeiro de 1875.
— Carta do Governador do Bispado de Olinda, Chantre J. J.
Camelo de Andrade, ao Padre Sotovia, reconhecendo e louvando os
serviços dos Padres Jesuítas, prestados à Diocese e Protesto do Padre Filipe Sotovia, feito a bordo da corveta "Vital de Oliveira", que
c levou deportado para a Europa. — Apóstolo de 14 de janeiro
de 1875.
— Protesto do Governador da Olinda, Chantre J. J. Camelo de
Andrade, contra a iníqua expulsão dos Jesuítas, daquela Diocese,
e resposta do Presidente da Província. — Apóstolo de 20 de janeiro
de 1875.'
— Promoção feita pelo Promotor Público de Olinda, no processo
instaurado contra o Governador do Bispado. — Apóstolo de 20 de
janeiro de 1875.
— Aviso de 15 de janeiro de 1875, dirigido pelo Ministro do
Império ao da Justiça, remetendo cópias dos papéis referentes à
intervenção dos Jesuítas na sedição do Norte. — Apóstolo de 22 de
janeiro de 1875.
— Carta latina escrita pelo Bispo de Larini, em Nápoles, ao
Bispo de Olinda. — Apóstolo de 26 de janeiro de 1875.
— Mensagem dirigida por Manuel Estives de Jesus Júnior aos
Bispos de Olinda e do Pará. — Apóstolo de 29 de Janeiro de 1875.
— Pronúncia do Governador de Olinda, Cónego Chantre J. J.
Camelo de Andrade. Apóstolo de 2 de fevereiro de 1875.
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—• Prisão e protesto do Governador de Olinda. — Apóstolo de2 de fevereiro de 1875.
— Ofícios do Cónego Chantre Camelo de Andrade ao segundoGovernador do Bispado e ao Dr. Francisco do Rego Maia, providenciando sobre o governo da Diocese, por achar-se iminente a sua
prisão. — Apóstolo de 4 de fevereiro de 1875.
— Provas da incomunicabilidade do Governador do Bispado daOlinda, preso na Fortaleza do Brum. — Apóstolos de 2, 4 e 23 de
fevereiro de 1875.
— Ofício acerca da estima e consideração de que goza o Padre Honorati, da Companhia de Jesus, escrito pelo Juiz Municipal
do Termo do Triunfo, Dr. Joaquim Manoel Vieira de Melo 3 dirigido
ao Presidente de Pernambuco, Henrique Pereira de Lucena. —
Apóstolo de 4 de fevereiro de 1875.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda pelo Padre João Gonçalves de Sena. — Apóstolo de 13 de fevereiro de 1875.
— Libelo acusatório apresentado pelo Promotor Público contra a
Governador de Olinda, Cónego Chantre José J. Camelo de Andrade.
— Apóstolo de 14 de fevereiro de 1875.
— Ofício do Chefe de Polícia António Francisco Correia de Araújo, dirigido ao Presidente H. P. de Lucena, comunicando-lhe a fuga.
do Padre Honorati, da Companhia de Jesus. — Apóstolo de 14 de
fevereiro de 1875.
— Carta de Monsenhor Joaquim Pinto de Campos ao Governador do Bispado de Olinda, negando-se a comparecer a uma reunião
a"o clero para que fora convidado. — Apóstolo de 16 de fevereiro
de 1875.
— Cópia do Aviso do Ministério dos Negócios do Império de 30
de setembro de 1874, aceitando a nomeação dos governadores do.
Bispado de Olinda, feita pelo Bispo D. Fr. Vital e mandando intimar aos ditos governadores para cumprirem pó prazo de oito dias
o Aviso de 12 de junho de 1873. — Apóstolo de 17 de fevereiro
de 1875.
— Representação dos católicos de S. Sebastião dos Lençóis do
Rio Verde Pequeno, enviada pelo Vigário António Joaquim da Silva
Nunes Itaparica, j-edindo a restituição dos Bispos de Olinda e do
Pará às suas dioceses, contendo 2.439 assinaturas de senhoras &
homens. — Apóstolo de 26 de fevereiro de 1875.
— Subscrição aberta pelos católicos a fira de acudir às necessidades dos Bispos presos na Fortaleza de S. João e Ilha das Cobras.
— Apóstolo de 4 de março de 1875.

— Circular do segundo Governador do Bispado de Pernambuco,
Padre Sebastião Constantino de Medeiros, sabre a prisão de primeiro Governador Cónego Chantre J. J. Camelo de Andrade. — Apóstolo de 6 de março de 1875.
— Cartas roubadas aos Padres Jesuítas e publicadas pelo "Diário de Pernambuco". — Apóstolo de 7 de março de 1875.
— Mensagem dirigida pelo Presidente da Câmara Municipal,
Toaquim José da Silva e numerosos católicos de Piraçununga (São
Paulo) aos Bispos do Pará e de Olinda. — Apóstolo de 9 de março
de 1875.
— Documento a favor dos Padres Jesuítas. — Apóstolo de 16
de março de 1875.
— Fala do trono, referindo-se à questão religiosa. — Apóstolo
de 17 de março de 1875.
— Representação das Senhoras Fluminenses a S. M. a Imperatriz a favor dos Bispos do Pará e de Olinda com grande número de
assinaturas. — Apóstolo de 19 de março de 1875.
— Resposta à fala do trono, com referência à questão religiosa. — Apóstolo de 20 de março òe 1875.
— Sobre a sessão de julgamento do primeiro Governador da
Diocese de Olinda. — Apóstolo de 20 de março de 1875.
— Mensagem dirigida aos Bispos do Pará e de Olinda, pelo Vicário Carlos José dos Santos e numerosos católicos de Uberaba
(Minas). — Apóstolo de 23 de março de 1875.
— Sentença condenando o primeiro Governador de Olinda Cónego Chantre J. J. Camelo de Andrade à pena de quatro anos de
prisão com trabalho, e custas. — Apóstolo de l de abril de 1875.
— Mensagem dirigida aos Bispos do Pará e de Olinda, pela
Câmara Municipal da Franca do Imperador (São Paulo). — Apóstolo
de l de abril de 1875.
— Comutação da pena de quatro anos de prisão com Irabalhcs
imposta ao primeiro Governador da Diocese de Olinda, em um ano
de desterro para fora da diocese de Pernambuco. — Apóstolo de
7 de abril de 1875.
— Representação de 6.000 católicos do Pará apresentada a
S. M. o Imperador pelo Conselheiro Dr. Pedro Autran da Mata e
Albuquerque pedindo a restituição dos Bispos às suas dioceses —
Apóstolo de 18 de abril de 1875.
— A Maçonaria e os Jesuítas — Instrução Pastoral do Bispo de
Olinda aos seus diocesanos, escrita na fortaleza de São João. —
Apóstolo de 23 de abril de 1875.
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— Telegrama sobre a intimação feita ao segundo Governador
aã Diocese de Olinda para levantar os interditos já levantados. —
.Apóstolo de abril de 1875.
— Representação da Câmara Municipal de Barbacena dirigida
c S. M. o Imperador, pedindo a restituição dos Bispos de Olinda e
do Pará às suas dioceses. — Apóstolo de 28 de abril de 1875.
— Representação do Pároco João Gonçalves de Serra e numerosos fiéis da freguesia do Senhor do Bonfim da Vila da Mata de São
João, na Província da Bahia, a S. M. o Imperador, pedindo a restituição dos Bispos de Olinda e do Pará às suas Dioceses. — Apóstolo de 2 de maio de 1875.
— Fala do trono e referência à questão religiosa, na sessão do
encerramento das Câmaras. — Apóstolo de 5 de maio de 1875.
— Carta do Bispo de Olinda ao Arcebispo de Buenos Aires,
sobre o incêndio do Colégio S. Salvador e resposta do Arcebispo. —
Apóstolo de 7 de maio de 1875.
— Denúncia dada pelo Promotor Público José Vicente Meira de
Vasconcelos, contra o segundo Governador do Bispado de Olinda, Padre Sebastião Constantino de Medeiros. — Apóstolo de 19
de maio de 1875.
— Embarque do Cónego J. J. Camelo de Andrade, primeiro governador da Diocese de Olinda, no vapor "Pirapama", com destino
à cidade de Aracati, onde vai cumprir a pena de desterro a que
foi condenado. — Apóstolo de 4 de junho de 1875.
— Protesto do Cónego J. J. Camelo de Andrade ao partir para
o desterro •—• Apóstolo de 16 de junho de 1875.
— Circular do Padre Sebastião Constantino de Medeiros, segundo governador do Bispado de Olinda, ao clero e aos fiéis daquela
diocese. — Apóstolo de 20 de junho de 1875.
— Representação dos habitantes da paróquia de São José do
Rio Preto, município de Juiz de Fora, Diocese de Mariana, a S. M.
o Imperador, pedindo a restituição dos Bispos de Olinda e do Pará
às suas dioceses. — Apóstolo de 25 de junho de 1875.
— Chegada do Cónego J. J. Camelo de Andrade, primeiro governador da Diocese de Olinda, à cidade de Aracati, no dia de
Corpus-Christi. — Apóstolo de 30 de junho de 1875.
— Romaria à fortaleza de São João, onde numerosos católicos
ouviram Missa e receberam a comunhão dada pelo Bispo de Olinda.
— Apóstolo de 2 de julho de 1875.
— Representação de 51.129 católicos da Província de Minas Gerais, pedindo a restituição dos Bispos de Olinda e do Pará às suas
Dioceses, entregue a S. M. o Imperador, pelo Conselheiro Francisco
<).Q Paula da Silveira Lobo. — Apóstolo de 4 de julho de 1875.

— Pastoral do Bispo de São Pedro do Rio Grande do Sul, publicando o jubileu do Ano Santo e afirmando a sua adesão aos atos
dos Bispos de Olinda e do Pará. — Apóstolo de 16 de julho de 1875.
— Epístola de Aureliano P. C. Pimentel, a propósito da Instrução
Pastoral sobre a Maçonaria, do Bispo de Olinda. — Apóstolo de 28
de julho de 1875.

82

— Carta de D. Manuel, Bispo da Guarda, dirigida ao Bispo de
Olinda, acusando o recebimento e louvando a pastoral A Maçonaria e o* Jesuíta». — Apóstolo de 30 de julho de 1873.
— Prisão do segundo Governador do Bispado de Olinda, Padre
Sebastião Constantino de Medeiros. — Apóstolo de 29 de agosto
de 1875.
— Sentença de pronúncia proferida contra o segundo Governador do Bispado de Olinda, Padre Sebastião Constantino de Medeiros. — Apóstolo de 10 de setembro de 1875.
— Protesto do segundo Governador do Bispado de Olinda, Padre Sebastião Constantino de Medeiros, violentado e preso por não
querer derrogar as penas espirituais impostas pelo seu Bispo e reservadas a si de modo especial, e ofício passando o governo da
Diocese ao terceiro Governador, Padre Dr. Joaquim Graciano de
Araújo. — Apóstolo de 10 de setembro de 1875.
— Decreto n. 5.933, de 17 de setembro de 1875, concedendo
anistia aos Bispos, Governadores e outros eclesiásticos das Dioceses
de Olinda e do Pará. — Apóstolo de 19 de setembro de 1875.
— Saída dos Bispos de Olinòa e do Pará das prisões da Fortaleza de S. João e Ilha das Cobras. — Apóstolos de 19, 22 e 24 de setembro de 1875.
— Libelo acusatório apresentado pelo Promotor Público de Olinda, contra o segundo Governador do Bispado, Padre Sebastião Constantino de Medeiros. — Apóstolo de 19 de setembro de 1875.
— Carta Pastoral do Bispo de Olinda, anunciando aos seus diocesanos o termo de sua reclusão e a sua próxima viagem ad limina
Apostolaram. — Apóstolo de 26 de setembro de 1875.
— Mensagem dirigida ao Bispo de Olinda pelo Bispo de Huánuco. — Apóstolo de 26 de setembro de 1875.
— Felicitação dirigida ao Bispo de Olinda, por causa da anistia. — Apóstolo de 29 de setembro de 1875.
— Os Bispos de Olinda e do Pará recebidos no Seminário de
São José pelo Bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde se
achavam muitos sacerdotes do clero secular e os alunos do Seminário menor. — Apóstolo de l de outubro de 1875.
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— Felicitação da Assembleia Provincial do Rio de Janeiro ao
Governo Imperial, por ter decretado a anistia dos Bispos e Governadores. — Apóstolos de 19 de setembro o 21 de novembro de 1875.
— Moção da Assembleia Provincial de Minas felicitando o Imperador e o Governo Imperial pela anistia dos Bispos e Governadores. — Apóstolo de l de outubro de 1875.
— Felicitação dirigida por Gabriel António de Barros, aos Bispos de Olinda e do Pará, em nome da maioria dos habitantes de
São José do Rio Preto, Diocese de Mariana. — Apóstolo de 3 de
outubro da 1875.
— Festejo popular promovido pelo Vigário de Caçapava (São
Paulo), em aplauso à anistia dos Bispos. — Apóstolo de 3 de outubro de 1875.
— Assembleia geral da Associação Católica da Bahia, em que
se providenciou para festejar dignamente a anistia dos Bispos e Governadores de Olinda 9 do Pará — Apóstolo de 3 de outubro de
1S75.
— Partida do Bispo de Olindcr no paquete "Corcovado", para
a sua visita ad limina Aposíolorum. — Apóstolo de 6 de outubro
de 1875.
— Mensagem assinada pelo Cónego Tobias da Costa Resende
o todo o clero de Pindamonhangaba (São Paulo), felicitando os Bispos de Olinda e do Pará pela sua anistia. — Apóstolo de 6 de outubro de 1875.
— Agradecimento e despedida do Bispo de Olinda ao partir para
a visita ad limina Apostolorum. — Apóstolo de 8 de outubro de
1875.
— Festejos e Te-Deum promovido pelo Vigário da Cidade do
Paraíso. — Apóstolo de 8 de outubro de 1875.
— Telegrama de Roma com data de 5 de outubro, noticiando
gue: "Em consequência da anistia proclamada pelo Governo brasileiro, na questão religiosa, S. S. o Papa Pio IX acaba de levantar
os interditos lançados pelos Bispos do Pará e de Olinda, contra as
Igrejas de suas dioceses." — Apóstolos de 8 de outubro e 24 de dezembro de 1875.
— Festejos em Tamanduá, por causa da anistia. — Apóstolo
de 8 de outubro de 1875.
— Felicitação dirigida ao Bispo de Olinda pelo Vigário Manuel
Martins Teixeira, do Município de Cabo Frio. — Apóstolo de 8 de
outubro de 1875.
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— Festejos promovidos em Taubaté para solenizar a anistia dos
Bispos pelo Vigário José P. da Silva Barros. — Apóstolo de 8 de
outubro de 1875.
— Felicitação dirigida ao Bispo de Olinda por Leonel Gonçalves Gomide, de S. Sebastião da Paraíba. — Apóstolo de 10 de outubro de 1875.
— Festejos em Jundiaí (São Paulo), por causa da anistia. —
Apóstolo de 10 de outubro de 1875.
— Fala do trono por ocasião do encerramento da 4.a sessão da
15.a Legislatura da Assembleia Geral, referindo-se à anistia dos
Bispos e Governadores. — Apóstolo de 13 de outubro de 1875.
— Festejos motivados pela anistia dos Bispos, no Currahnho
(Bahia), Penedo e Campanha (Minas). — Apóstolo de 13 de outubro
de 1875.
— Idem, rim Ouro Preto, Mar de Espanha (Rio), e Cambuí (Minas),
Taquarí (Porto Alegre), e Guaratinguetá e Cunha (São Paulo). —
Apóstolo de 15 de outubro de 1875.

:

— Mensagens dirigidas aos Bispos de Olinda e do Pará, por
ocasião da anistia dos mesmos, pelos Vigário João da Cruz Nogueira Penido e Cónego Francisco de Oliveira Lima. — Apóstolo de 20
de outubro de 1875.
— Festejos pela anistia no Pará, pelo Vigário de Pão de Açúcar
(Alagoas), e Paraopoba (Minas). — Apóstolo de 20 de outubro de
1875.
— Idem, solenidades em Petrópolis. —- Apóstolo de 22 de outubro de 1875.
— Ofício do Arcebispo de Buenos Aires, congratulando-se com
oc Bispos de Olinda e do Pará, pela sua anistia. — Apóstolo de
•24 de outubro de 1875.
— Festejos pela anistia, em Suaci (Minas), e S. Bento de Sapucaí-Mirim (São Paulo). — Apóstolo de 24 de outubro de 1875.
— Felicitação de Leopoldino Leme Pedroso, da Serra Negra (São
Paulo), aos Bispos de Olinda e do Pará. — Apóstolo de 27 de outubro de 1875.
— Festejos pela anistia, da Diamantina (Minas) — Apóstolo de
2? de outubro de 1875.
— Idem, em Santa Catarina e no Abaete (Pará) e Batatais (São
Paulo) — Apóstolo de 31 de outubro e 3 de novembro de 1875.
— Festejos em Mazagão, Breves, Curuca, Aracati, Bahia e Bragança (Pará). — Apóstolo de 5 de novembro de 1875.
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— Idem em S. Sebastião de Correntes e S. Sebastião de Paraúna. — Apóstolo de 7 de novembro de 1875.
— Moção apresentada na Assembleia Provincial de Paraíba,
pelo Padre Teodolino, felicitando o Governo pela anistia dos Bispos
—• Apóstolo de 14 de novembro de 1875.
— Saudação dirigida a S. M. o Imperador, pela Câmara Municipal da Cidade das Dores da Boa Esperança, a propósito da anistia dos Bispos e Governadores dos Bispados de Olínda e do Pará
— Apóstolo de 21 de novembro de 1875.

l 876
— Modo por que foi recebido o Bispo de Olinda por Pio IX. —
Apóstolo de 9 de fevereiro de 1876.
— Encíclica de Pio IX que começa Exortae in Uta dilione ao
Episcopado Brasileiro. — Apóstolo de 2 de julho de 1876.
— Aviso de l de julho, profligando os desacatos praticados na
Matriz da Boa Vista, em Pernambuco, na solenidade do Mês de
Maria. — Apóstolo de 9 de agosto de 1876.
— Pastoral do Vigário Capitular de Mariana, Padre Silvério Gomes Pimenta, publicando a Encíclica Exortae in ista ditioae. — Apóstolo de 22 de setembro de 1876.
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— Carta do Bispo de Olinda ao Bispo de Chartres. — Apóstolo
de 15 de outubro de 1876.
— Desembarque do Bispo de Olinda na cidade episcopal. —
Apóstolo de 22 de outubro de 1876.
— Hino ao Bispo de Olinda por ocasião do seu desembarque. —
Apóstolo de 26 de novembro de 1876.
— Discurso pronunciado na Igreja da Piedade, na Bahia, por
ocasião do Te-Deum pela conservação e volta do Bispo de Olinda
por Fr. Salvador Maria de Nápoles. — Apóstolo de 6 de dezembro
de 1876.

— Felicitação dirigida ao Bispo da Diamantina, pela Associação Católica daquela cidade, por ocasião da anistia dos Bispos de
Olinda e do Pará. — Apóstolo de 21 de novembro de 1875.
— Felicitação dirigida ao Bispo de Olinda, pelos Reitores, lentes e mais clérigos do Seminário Episcopal daquela Diocese. — Apóstolo de 26 de novembro de 1875.
— Circular do Chantre José Joaquim Camelo, do Bispado de
Olinda, dirigida aos Párocos do Recife, comunicando-lhes o levantamento dos interditos. — Apóstolo de l de dezembro de 1875.
— Telegrama de Roma, com referência às audiências concedidas pelo Papa ao Bispo de Olinda. — Apóstolo de l de dezembro
de 1875.
— Mensagem de felicitação aos Bispos de Olinda e do Pará,
pela Associação União Literária da Diamantina. — Apóstolo de 5
de dezembro de 1875.
— Felicitação da Câmara Municipal do Serro, aos Bispos de
Citada e do Pará. — Apóstolo de 19 de dezembro de 1875.
— Felicitação ao Governo, dirigida pela Câmara de Serro por
ocasião da cnistia concedida aos Bispos de Olinda e do Pará. —
Apóstolo de 19 de dezembro de 1875.

VITAL

Cfr. Dr. António Manoel dos Reis — Op. cH. págs. 785 a 809.

4. Ministérios da questão religiosa
1. DO PROCESSO E CONDENAÇÃO:
Ministro da Fazenda e Presidente do Conselho de Ministros: Senador
Visconde do Rio Branco.
Ministro do Império: Deputado Dr. João Alfredo Correia de Oliveira.
Ministro da Justiça: Deputado Dr. Manoel António Duarte de Azevedo.
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Senador Visconde de Caravelas.
Ministro da Marinha: Senador Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.
Ministro da Agricultura: Deputado Dr. José Fernandes da Costa Pereira Júnior.
Ministro da Guerra: Senador Dr. João José de Oliveira Junqueira.
2.

DA ANISTIA:

Ministro da Guerra e Presidente do Conselho de Ministros: Senador
Duque de Caxias.
Ministro do Império: Senador José Bento da Cunha Figueiredo.
Ministro da Justiça: Deputado Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.
Ministro dos Estrangeiros e interinamente da Fazenda: Senador Barão
de Cotegipe.
Ministro da Marinha: Deputado Dr. Luís António Pereira Franco.
Ministro da Agricultura: Deputado Dr. Tomás Coelho de Almeida
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5. Bibliografia da vida de D. Vital
Sobre D. Vital, sua vida e trabalhos, tem-se escrito muitíssimo.
Aqui apenas se indicam as fontes que estiveram, no momento, mais
ao alcance da mão do autor. Releva encarecer o valor do último biógrafo, paciente e carinhoso, do grande Bispo, Fr. Félix de Olívola,,
ilustre miss. capuchinho, cuja obra, Um Grande Brasileiro, (Imprensa
Industrial — Recife, 1936), ficou à altura do biografado. Muito nos
valeu a sua 2.° edição.
ANTÓNIO MANUEL DOS REIS — O Bispo de Olinda — D. Frei Vital
Maria Gonçalves de Oliveira perante a História. — Tip. da Gazeta de Noticias — Rua 7 de Setembro, 72. Rio de Janeiro •—
1878.
Fr. FÉLIX DE OLÍVOLA — Uma profecia de D. Fr. Vital — A Ordem
— Ano XIV — Nova Série — N.° 56 — Rio — outubro, 1934.
LUÍS DA CAMARÁ CASCUDO — Um amigo de D. Vital — A Ordem
— Rio — julho-agôsto, 1936.
JOSÉ MARIZ DE MORAIS — D. Vital — A Ordem — Rio — Ano XII
Nova Série — N.° 31 — setembro, 1932. Rio.
VENCESLAU BRÁS — D. Vital — A Ordem — abril, 1937 — Rio.
LUÍS CEDRO — Um Bispo de Olinda — Diário de Pernambuco —
Edição do Centenário — Recife, 1925.
JOAQUIM NABUCO — Um estadista do Império.
PANDIÃ CALÓGERAS — Formação Histórica do Brasil — 2.a ed. —
Cia. Editora Nacional — São Paulo, 1935.
PANDIÁ CALÓGEHAS — Estudos Históricos e Políticos — 2.a ed. —
Cia. Editora Nacional — São Paulo, 1936.
PEDRO CALMON — História da Civilização Brasileira — 3.° ed. —
Cia. Editora Nacional — São Paulo, 1937.
ANTÓNIO DE ALCÂNTARA MACHADO — Gonçalves de Magalhães
ou o romântico arrependido.
JORGE DE LIMA — D. Vital — A Ordem — junho de 1937 — Rio.
LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS — A Maçonaria no Brasil — A Ordem —
Ano XII — Nova Série — N.° 30 — agosto, 1932 — Rio.
D. ANTÓNIO DE MACEDO COSTA — A Questão Religiosa do Brasil perante a Santa Sé oa A Missão Especial a Roma em 1873. à
luz de documentos publicados e inéditos — nova edição com
acréscimo e mais correia — Lallemant Frère, Imp. Lisboa, 1886.
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Fr. LUÍS DE GONZAGA, O. M. C. — Une page de 1'histoire du Brésil
— Monseigneur Vital — (Antoine Gonçalves de Oliveira) —
Frère Mineur Capucin — Évêque d'Olinde — Paris — Librairie
Saint-François — 4, Rue Cassette (VIe.) — 1912.
DR. ANTÓNIO MANUEL DOS REIS — O Bispo de Olinda — D. Fr.
Vital Maria Gonçalves de Oliveira perante a História —
Rio de Janeiro — Tip. da Gazeta de Notícias — Rua Sete de Setembro n.° 72 — 1378.
D. ANTÓNIO DE MACEDO COSTA — A Questão Religiosa perante
a Santa Só ou Missão Especial a Roma, em 1873, à luz dcs documentos publicados e inéditos, pelo Bispo do Pará — Maranhão
— Imp. na Tip. da "Civilização" — 1886 — Págs. XVI — 337
com Apêndice : Fágs. LXX — 6. — D. António publicou outro livro: O Barão de Penedo e sua Missão a Roma — Rio de Janeiro
— Tip. G. Leuzinger & Filhos — Rua do Ouvidor, 31 — 1888 —
Vol. e págs. 264 — Nêlo responde à defesa do Sr. Barão contra
a l.a publicação e confirma quanto disse noutra.
D. PEDRO MARIA DE LACERDA — Reclamação do atual Bispo de
S. Sebastião do Rio de Janeiro contra o que a seu respeito disse
a Consulta de 23 de maio de 1873, etc. — Rio de Janeiro — Tip.
do Apóstolo — Rua Nova do Ouvidor, 16 e 18 — 1873.
E. VILHENA DE MORAIS — O Gabinete Caxias e a Anistia — Rio
de Janeiro, 1930 — J. Briguei & Cia.
3el. JOAQUIM GUENES DA S. MELO — Ligeiros traços sobre os Capuchinhos — Pernambuco — Tip. de M. Figueirôa — 1872.
Cf. D. REGO MAIA — Or. fúnebre em 1882.
D. MANUEL NUNES COELHO — Bispo de Aterrado: Carta Past. de
1927.
JOAQUIM VIANA, em Almanaque Brasileiro — 1909 — Págs. 230-274. Ver Fr. Luís.
ECO DE ROMA — Revista de Lisboa — Vol. V — Pag. 122. (Do Eco
de Roma, n.° 54, l de cutubro de 1873 — Lisboa).
A República, de 26 de fevereiro de 1874.
DR. LUÍS CEDRO no Diário de Pernambuco n.° 1.° Cent. 1925.
Cf. Cartas de D. Pedro II ao Barão de Cotegipe, por VANDERLEI
PINHO — Brasiliana — São Paulo, 1933.
D. ANTÓNIO DE MACEDO COSTA — Direito contra Direito ou o Estado sobre tudo — refutação da teoria dos políticos na Questão
Religiosa — Rio — 1874.
Hevista Maria, do Recife, n.° 11-12-1934.
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O valor do holocausto. — A Ordem, número de setembro de 1932.
DR. LANDELINO CÂMARA, em A Tribuna, 4 de julho de 1921.
Diário de Pernambuco — 7 de julho de 1878.
Jornal do Recife — 17 de agosto de 1924, que deu essa oração fúnebre — D. Francisco do Rego Maia, natural do Recife, foi Vigário Geral de Olinda, Bispo de Niterói, Arcebispo do Pará, enfim, Arcebispo de Nicópolis, recolhendo-se a Roma, onde veio a
falecer em 1930."
Revista Maria, do Recife, de 1924 — Foi impresso em Natal
DR. PORTO CARREIRO em A Ordem, do Rio, agosto de 1930.
JOSÉ SORIANO DE SOUSA — A religião do Estado e a Liberdade
de Cultos — Recife — 1867.

A INFALIBILIDADE E O PODER TEMPORAL do Sumo Pontífice nos
tempos atuais — Por JOAQUIM DIAS DA SILVA D'AZEVEDO
LEMOS — l voi. ia 4.° de 96 págs. Recife. — Tip. da União.
Rua da Aurora, 2 — 1872.
O PONTO NEGRO. Por EUHICO. l vol. in 8.° com 17 págs. Rio de
Janeiro. Tip. Perseverança. Rua do Hospício n.° 91 — 1872.
A MAÇONARIA REVELADA POR SI MESMA. Pelo Padre JOÃO T, G.
MOURAO, Doutor em Teologia, l vol. in 8.°, de 84 págs. Belém
do Pará. Tip. da Boa-Nova. Imp. por J. M. Barbosa. — 1872.
A MAÇONARIA DESMASCARADA, ou coleção dos artigos do Eco
de Roma. Editor J. A. Teixeira Guimarães, l vol. in 8.° de 278
págs. Porto. Imprensa Popular de Matos Carvalho e Vieira Paiva. Rua Bom Jardim, 67. — 1872.
CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO BENEPLÁCITO, pelo Conselheiro
de Estado MARQUÊS DE S. VICENTE. — l vol. In 8.° de 81 págs.
Rio de Janeiro. Tip. Nacional — Rua da Ajuda. 1873.

6. Bibliografia da questão religiosa
MANIFESTO da Maçonaria do Brasil sobre a questão Almeida Martins. — l vol. ta 8.° de 51 págs. Rio de Janeiro. Tip. do Grande
Oriente do Brasil, Rua do Hospício, 91 — 1872.
DISCURSO na abertura dos trabalhos da assembleia geral do povo
maçónico brasileiro, em 27-4-1872, pelo Grão-Mestre da Ordem
JOAQUIM SALDANHA MARINHO. — l vol. in 8.° de 24 págs.
Rio de Janeiro. Tip. Perseverança. Rua do Hospício, 91. — 1872>
RESPOSTA — l vol. tn 8.° de 37 págs. Rio de Janeiro. Tip. do Após.
tolo. Rua Nova do Ouvidor, 14 e 16. 1872.
NEGÓCIOS MAÇÓNICOS — l vol. in 8.° de 40 págs. Rio de Janeiro.
Tip. do Pelicano — Largo de S. Francisco de Paula, n.° l —
1872.
AO SR. A. MARTINS, O ERMITÃO — l vol. in 8.° de 28 págs. Rio de Janeiro. Tip. Alemã, de L. Winter. Rua do Hospício, 83
— 1872.
A IGREJA CATÓLICA E O SR. BISPO DIOCESANO E O MAÇONISMO
— Pelo PADRE JOÃO ESBERARD. l vol. in 8.° de 79 págs. Rio
de Janeiro. Tjp. do Apóstolo — Rua Nova do Ouvidor, 14 e 16.
— 1872.
A MAÇONARIA E O BISPO, pelo PEDRA BRUTA da Aug. • . e
Resp.'. Loj.v Cap.-. Amparo da Virtude ao Or.-. do Lavra
dio — l vol. in 8.° Rio de Janeiro. Tip. Perseverança. — 1872..

C ARCIPRESTE DA SÉ DE S. .PAULO. Joaquim Anselmo de OUrelra
e o Clero do BraiiL — l vol. in 8.° de 367 págs. Rio de Janeiro.
1873. (Obra atribuída ao Cónego JOAQUIM DO MONTB CAR.
MELO).
FÁBIO RÚSTICO — l vol. in 8.° de 143 pás. — Recife., Tip. Comercial — Rua Estreita do Rosário 12. — 1873.
JESUITISMO E CATOLICISMO, por FÁBIO HÚSTICO (Dr. Aprígio
Guimarães), l vol. in 8.° de 203 págs. Recife. Tip. Mercantil. —
1873.
OBSERVAÇÕES, por Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, Senador
do Império e Presidente da Relação da Corte, l vol. In 4.° de
160 págs. Rio de Janeiro. Tip. do Apóstolo. Rua Nova do Ouvi3or, 14 e 16. — 1873.
RECLAMAÇÃO de D. PEDRO MARIA DE LACERDA — l vol. in 8.°
de 99 págs. — Rio de Janeiro. Tip. do Apóstolo. Rua Nova do
Ouvidor, 14 e 16 — 1873.
DISCURSO, pelo SENADOR CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA — l
vol. ia 8.° grande, de 68 págs. a 2 colunas. Rio de Janeiro. Tip.
do Diário do Rio d» Janeiro. Rua do Ouvidor, 97 — 1873.
EDUARDO SILVA — AS ARMAS ! l vol. in 4.° de 76 págs. Rio de
Janeiro. Tip. de J. M. A. A. de Aguiar. Rua da Ajuda, 106. —
1873.
A MAÇONARIA E A IGREJA por PKLOCHRESTOS — l vol. ta 4."
de 31 págs. Porto Alegre. Tip. do Jornal Alemão. — 1873.
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CONFERÊNCIAS PÚBLICAS — A Igreja peianle a História, pelo Dr,
LUÍS DE OLIVEIRA BELO. l vol. in 8.° de 27 págs. Rio de Janeiro. Tip. Perseverança. Rua do Hospício, 91 — 1873.
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS — Separação da Igreja e do Estado,
pelo Dr. Tomás Alvei Jr. l vol. in 8.° de 19 págs. Tip. Perseverança. Rua do Hospício, 91 — 1873.

DIREITO CONTRA O DIREITO ou O Estado sobre tudo, pelo Bispo
do Pará. l vol. in 8.°, 274 págs. Tip. do Apóstolo. Rua Nova do
Ouvidor, 14 e 16. — 1874.

92

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS — A Igreja Católica e os Jesuítas, pelo
Dr. J. A. Pinto Jr. l vol. in 8.° de 24 págs. Tip. Perseverança.
Rua do Hospício, 91 — 1873.
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS - • Formação e Decadência da Igreja.
A verdade sobre OB Jesuítas, por FEDHO MEIRELES. — l vol.
in 8.°, 39 págs. Tip. Perseverança. Rua do Hospício, 91. — 1873
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS — O espírito do Cristianismo, pelo Conselheiro Dr. JOSÉ LIEEHATO BARROSO, l vol. in 8.°, 12 págs.
Tip. Perseverança. Rua do Hospício, 91 — 1873.
A IGREJA NO ESTADO, por TITO FHANCO DE ALMEIDA, l vol. in
8.° de 598 págs. Tip. Perseverança. Rua do Hospício, 91 — 1873.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A IGREJA E O ESTADO, por JOSÉ |SORIANO DE SOUSA — l vol. in 8.°, 147 págs. Recife — Tip.
União, Rua do Hospício, 59 — 1874.
DISCURSOS — pelo Dr. TARQUÍNIO BRÁUÍIO DE SOUSA AMA,
RANTO. l vol. in 8.° de 136 págs. Recife. Tip. União, Rua do
Hospício, 59. — 1874.
DISCURSO — pelo Senador FIBKÍNIO RODRIGUES SILVA; l vol. in
8.°, 54 págs. Rio de Janeiro. Tip. Apóstolo. Rua Nova do Ouvidor, 14 c 16. — 1874.
DISCURSOS, pelos Exmos. Srs. Conselheiro ZACARIAS DE GOIS E
VASCONCELOS e Dr. ANTÓNIO FERREIRA VIANA, l vol. in
4.°, 101 págs. Rio de Janeiro. Tip. do Apóstolo, Rua do Ouvidor, 14 e 16. — 1874.
EXAME CRÍTICO — pelo BACHAREL FREDERICO JOSÉ CORREIA.
l vol. in 8.°, 74 págs. Maranhão. Tip. Popular de Magalhães &
Cia. — 1874.
CARTA do Dr. JOSÉ SOHIANO DE SOUSA ao Exmo. Sr. Conselheiro
Zacarias de Gois e Vasconcelos, l vol. in 4.°, 37 págs. Recife.
Tip. da União. Rua do Hospício, 59. — 1874.
GANGANELLI — A Igreja e o Estado. Por JOAQUIM SALDANHA
MARINHO. 4 vols. in 8.° — 1874-1876. Rio de Janeiro. Tip. Imperial e Constitucional. Rua do Ouvidor 65. — 1874.
GANGANELLI EM CENA — l vol. In 4." de 1326 págs. Rio de Janeiro. Tip. do Apóstolo. Rua Nova do Ouvidor, 14 e 16. — 1874.
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DOCUMENTO PARA A HISTÓRIA pela V. O. 3.a S. Francisco da
Penitência do Pará. Pará. Tip. do Diário do Grão Pará — Travessa de S. Mateus, 29 — 1874.
INSTRUÇÃO PASTORAL sobre a Maçonaria, pelo Exmo. Bispo do
Pará — l vol. in 8.°, 103 págs. Rio de Janeiro. Tip. do Diário do
Rio de Janeiro, Rua do Ouvidor, 97. — 1874.
CONSIDERAÇÕES, por ERNESTO ADOLFO DE FREITAS, l vol. in 8.°
28 págs. Lisboa. Tip. Universal, de Tomás Quintino Antunes,
Rua dos Calafates, 110. — 1874.
VOZ DO POVO AO MINISTÉRIO 7 DE MARÇO — l vol. in 8.°, 29
págs. Rio de Janeiro. Tip. do Apóstolo. Rua Nova do Ouvidor,
14 e 16. — 1874.
A jIGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, por DOMINGOS
FULGINO DA SILVA LESSA, Presbit. — l vol. in 8.°, 131 págs.
Maceió — Tip. Social, de Amintas e Soares. Rua da Boa Vista,
34. — 1874.
REPRESENTAÇÃO, pelo Bispo de S. Sebastião do Rio de Janeiro.
l vol. in 4.°, de 20 págs. Rio de Janeiro. Tip. do Apóstolo. Rua
Nova do Ouvidor, 14 e 16. — 1874.
A SÉ DE OLINDA FUNDADA EM DIREITO, pelo Bispo de S. Sebastião do Rio de Janeiro, l vol. in 4.°, 63 págs. Tip. do Apóstolo.
Rua Nova do Ouvidor, 14 e 16. — 1874.
O PADRE JOÃO MANUEL DA CONCEIÇÃO E A IGREJA, l vol. in
4.°, 139 págs. Rio de Janeiro. Tip. da Reforma. Rua do Ouvidor,
148. — 1874.
DISCURSO, pelo Deputado LEANDRO BEZERRA MONTEIRO, l vol.
in 4.°, 31 págs. Rio de Janeiro. Tip. Imperial e Constitucional.
Rua do Ouvidor, 65. — 1874.
GAZETA JURÍDICA — l vol. in 8.°. Rio de Janeiro. Tip. da Gazeta
Jurídica. Rua do Carmo, 30. — 1874.
O DIREITO. Revista do Advogado João José do Monte, l vol. in 8.°.
Rio de Janeiro. — 1874.
DISCURSO, pelo Conselheiro R. F. ARAÚJO LIMA.
VOTO DE GRAÇAS, pelo Senador FRANCISCO DE PAULA DA SILVEIRA LOBO. — l vol. in 8.°, com 26 págs. — 1874.
O JULGAMENTO DO SR. D. VITAL — l vol. in 8.°, 55 págs. Rio de
Janeiro. Tip. Gazeta Jurídica. Rua do Carmo, 30. — 1874.
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O BRASIL MISTIFICADO NA QUESTÃO RELIGIOSA — l vol. U 8.°.
332 págs. Rio de Janoiro. Tip. da Reforma. Rua 7 de Setembro,
181. — 1875.
O IMPERADOR PERANTE A QUESTÃO RELIGIOSA , por PETRUS
DOCTOR. — l vol. ia 4.° 32 págs. Rio de Janeiro. Tip. João
Paulo Hildebrand. Rua da Alfândega, 87. — 1875.
CARTA PASTORAL, pelo Exmo. e Revmo. Sr. Bispo do Pará e
Amazonas, l vol. In 8.°, 30 págs. Tip. da Boa Hora. Imp. por
I. M. Barbosa. — 1875.
A IGREJA E O ESTADO, por JOAQUIM PINTO DE CAMPOS, Prelado
de S. S. — l vol. in 8.°, de 244 págs. Rio de Janeiro. Tip. do
Globo. Rua dos Ourives, 51. — 1875.

GANGANELLI, O TERROR DOS JESUÍTAS, original brasileiro, em 4
atos e 5 quadros. — 1875.
A PROVÍNCIA DE S. PAULO — Trabalho estatístico, histórico e noticioso, destinado à Exposição Industrial de Filadélfia (Estados
Unidos) oferecido a S. M. Imperial o Sr. D. Pedro II, pelo Senador do Império, Dr. JOAQUIM FLORIANO DE GODÓI, natural
de São Paulo. — l vol. in 8.°, de 149 págs. — Rio de Janeiro.
Tip. do Diário do Rio de Janeiro. Rua do Ouvidor, 89. — 1875.

DISCURSO pronunciado por ocasião da Sess. • . Mag. • . de posse
e festa da Aug.'. Loj. Cap.J Virtude e Bondade ao Oriente
de Maceió, em 24 de junho de 1875. E.-. V.-, pelo Irm.-. Guido Martins Duarte, gr.-_ 17. l vol. in 8.°, de 12 págs. Oficina
Tip. do Jornal da» Alagoas. — Maceió — 1875.
VIAGEM do grão-mestre da Maçonaria ao Sul do Império e inauguração do templo da benemérita loja União Constante, l vol in
8.° — Rio de Janeiro. — 1875.
Padre Senna Freitas. OS LAZARISTAS pelo "Lazarlsta" Sr. ENES.
— l vol. in 4.°, de 75 págs. — Porto, Tip. de A. J. da Silva Teixeira. Rua da Cancela Velha, 62. — 1875.
ESTUDO SOBRE A MAÇONARIA, por Monsenhor Dupanioup, Bispo
de Orleans, traduzido, oferecido e dedicado pelo Paâre JOÃO
ESBERARD aos venerandos confessores da Fé o Exmo. e Revmo.
Sr. D. Fr. Vital Maria Gonçalves de Oliveira, Bispo de Olinda,
e o Exmo. e Revmo. Sr. D. António de Macedo Costa, Bispo do
Pará. — l vol. in 8.° do 146 págs. — Rio de Janeiro. Tip. do
Apóstolo. Rua Nova do Ouvidor, 16 — 1875.
DISCURSOS pronunciados na terceira sessão da 15.a Legislatura da
Assembleia Geral, pelo Dr. TARQUÍNIO BRAULIO DE SOUSA
AMARANTO, Deputado pela Província do Rio Grande do Norte.
— l vol. in 8.° de 143 págs. — Recife. Tip. da União. Rua do
Hispício, 59. — 1875.
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS no edifício do teatro de Santo António,
"sob os auspícios da Maçonaria — Deus e Pátria pelo Padre
FRANCISCO JOÃO DE AZEVEDO — l vol. in 8.° de 12 págs. —
Pernambuco. Tip. do Jornal do Hecii*. Rua do Imperador, 47.
— 1875.
O JESUÍTA. Drama em 4 atos por J. DE ALENCAR. — l vol. In
8.°. — Rio de Janeiro. Tip. de Soares i Irmão. — 1875.
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QUESTÃO RELIGIOSA. Carta à Sereníssima Princesa Regente. —
Primeira Parte — Direito — l vol. in 8.°, de 131 págs. — Rio
de Janeiro. Tip. Parlamentar. Rua do Hospício, 218. — 1876.
DISCURSO proferido a 11 de agosto de 1876, no salão do Grande
Oriente Unido, por U. do Amaral. — Os meios de ação no ultramontanismo e os da sociedade civil. — l vol. in 8.°, de 20
págs. — Rio de Janeiro. Tip. Parlamentar. Rua do Hospício, 218.
— 1876.
AS CHULIPAS. Crónica quinzenal das letras, artes, costumes e política. — l vol. in 4.° — Rio de Janeiro. Tip. Fluminense. — 1876.
BOLETINS DO GRANDE ORIENTE Unido e Supremo Conselho do
Brasil, impressos em 8.°, regulando mais de 200 págs. e compreendendo até o ano 1876. — Tip. do Grande Oriente Unido e Supremo Conselho do Brasil. — 1876.
CAIM, PAI DA FRANCO-MAÇONARIA, por JOÃO ESTÊVÃO DE CAMILO. Tradução do francês. — l vol. in 4.°, de 83 págs. —
Porto. Tip. do Direito — Rua da Alegria, 62 — 1876.
AS CORPORAÇÕES RELIGIOSAS NO BRASIL — Reflexões sobre seu
estado e reforma, pelo Dr. A. SECIOSO. — l vol. in 8.°, de 97
págs. — Rio de Janeiro. Tip. Fluminense. Rua Evaristo da
Veiga, 5 — 1876.
OS LAZARISTAS, drama original em 3 atos, por ANTÓNIO ENES.
— l vol. in 8.° — Rio de Janeiro, editado por Serafim José Alves. 1876.
OS PORTUGUESES NO BRASIL. -- Panfleto histórico dedicado à
Colónia Portuguesa no Brasil, por EPAMINONDAS VIEIRA, cidadão brasileiro. — l vol. in 4.°, de 24 págs. — Rio de Janeiro.
Tip. à Rua da Ajuda, 31. — 1876.
QUESTÃO RELIGIOSA. A liberdade de Cultos no Brasil — Cartas
escritas do Rio de Janeiro para um jornal de Província (O Correio Paulistano) em 1876, por C. B. OTTONI. — l vol. in 8.°, de
280 págs. Rio de Janeiro. Tip. de Brown & Evaristo, editores.
Rua Nova do Ouvidor, 28. — 1877.
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ENSAIO DE PROGRAMA para o Partido Católico no Brasil, por Um
Católico Brasileiro. — l vol. in 8.°, de 96 págs. — Livraria Internacional de Ernesto Chardron, Porto. — 1877.
QUESTÕES POLÍTICAS E SOCIAIS. Discursos proferidos nas duas
primeiras sessões da 16.a Legislatura da Assembleia Geral Legislativa, por ALFREDO DE ESCRAGNOLLE TAUNAY. Deputado
pela Província de Goiás. —• l vol. in 8.°, de 64 págs. —- Rio
de Janeiro. Tip. de G. Leuzinger & Filhos. Rua do Ouvidor, 31.
— 1877.
QUESTÃO RELIGIOSA — ROMA E O ESPIRITISMO. — Opúsculo dedicado ao Rovmo. Sr. Prior da Paroquial Igreja de Santa Justa
da cidadã de Lisboa, com uma carta preambular ao Exmo.
Sr. Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho, por JOSÉ JOAQUIM
RABELO MAIA. — l vol. in 4.°, de 84 págs. — Rio de Janeiro.
Tip. do Globo, Rua dos Ourives, 51 — 1877.
A QUESTÃO RELIGIOSA. O PAPA E O CONCÍLIO, por JANUS. —
Versão e introdução de Rui Barbosa. — l vol. in 8.°, de 314
págs. — Rio de Janeiro. Tip. de Brown & Evaristo, Editores. Rua
Nova do Ouvidor, 28. — 1877.
PANTEÃO NA.CIONAL. SALDANHA MARINHO, esboço biográfico,
por A. DE U. — l vol. in 4.°, de 222 págs. — Rio de Janeiro.
Dias da Silve- Júnior, tipógrafo-editor. — 1878.
A SÉ FLUMINENSE — POR UM TEMENTE A DEUS. — l vol. in 8.°,
de 144 págs. — Rio de Janeiro. Tip. do Imperial Instituto Artístico. Rua da Ajuda (Floresta) n.° 61. — 1878.
C NOVO GANGANELLI perante os Novos Jesuítas, por GHACO
AMERICANO. — l vol. in 32 de 54 págs. — Rio de Janeiro. —
Globo — Rua dos Ourives, 51. (Sem data).

Ainda com referência à questão religiosa, deve-se consultar as
coleções do Apóstolo, de 1872 et 1876. Os Anais do Senado e da
Camará dos Deputados. A União, de Pernambuco. A Boa Nova, do
Pará. A Ordem, de São Paulo. O Bom Ladrão, de Mariana (Minas
Gerais). O Católico, de Diamantina (Minas Gerais). A Cruz, de Caxias (Maranhão). A Tribuna Católica, de Maceió. A Crónica Religiosa,
da Bahia. A Caridade, do Recife. O Estudante Católico, do Recife. O
Católico, de S. Paulo. O Diário, de Pernambuco. A Verdade, da
Pernambuco. A Fraternidade, do Ceará. O Jornal do Comércio, O
Diário do Rio da Janeiro, A Nação, A República, O Globo, A Reforma. O Correio Familiar, A Família Maçónica, Os Ferrões, A Vida
Fluminense, O Mequetrefe, A Semana Ilustrada. O Mosquito e O
Mefistófeles, do Rio de Janeiro.
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